
NOVY
VELKÝ ILUSTROVANÝ

SLOVNÍK NAUČNÝ

SVAZEK IX.

Hertvis—Chojnice.

V PR AZ E 1930.



Hertvis 5 Herzeg

Hertvis, tvrz na vysoké skále, s.-z. od 
Tiflisu.

Hertwig Oskar von (1849—1922), něm. 
biolog, prof. v Jeně. Pokusil se o biolog, 
sociologii. Hl. díla: Die Lehre vom Orga
nismus und ihre Beziehung zur Sozial- 
wissenschaft (1899), Das Werden der 
Organismen (1922), Der Staat ais Orga
nismus (1922), Allgemeine Biologie (1923).

Hertz Benedykt (* 1872), pol. spisova
tel. Sp.: Bajki, satyry i aktualne piosen- 
ki a j.

Hertz Gustav, PhDr. (* 1887), něm. fy
sik, prof. v Berlíně; stanovil vztah mezi 
elektrony a atomy. Nositel Nobelovy ceny 
za fysiku (1925).

Hertz Jan Adolf (* 1878), pol. dramatik.
Hertzig František (1674—1732), český 

bohoslovec, 1693 jesuita, kancléř univer
sity ve Vratislavi; vydal řadu spisů 
o mystice.

Hertziger Vojtěch (1772—1808), český 
bohoslovec 18. stol. a farář v Račiněvsi; 
napsal český spis apologetický proti jose
finismu.

Hertzka Theodor (1845—1924), vid. no
vinář. Hlavní dílo: Die Probleme der 
menschlichen W irtschaft (1897).

Hertzog James Barry Munnick (* 1866), 
jihoafr. státník; zúčastnil se boerské vál
ky proti Anglii (1902) a v r. 1912 se posta
vil v čelo nacionalistů; při vypuknutí 
světové války se marně snažil o od
tržení jižní Afriky od Velké Britanie. 
Roku 1924 po vítězství nacionalistů nad 
unionisty a umírněnými Bury se stal 
presidentem jihoafr. ministerstva.

Herulové (Heruli, Eruli), germánský 
kmen, žijící kolem r. 250. Původně sídlili 
v j. Švédsku, pak jednak táhli polo
ostrovem Jutským k ústí Rýna, jednak 
k Černému moři a účastnili se gótských 
vpádů do římské říše. Podlehli Ostrogo- 
tům a Hunům, po smrti Attilově založili 
obávanou říši na  Dunaji a za jejich po
moci zničil 476 Odoaker říši západořím- 
skou. Po porobení Langobardy se jedna 
část usadila v dolní Pannonii (512), p ři
jala  křesť. a platně pomáhala Byzantin- 
cům ve válkách, ostatní táhli zpět do 
Skandinávie, kdež splynuli s jinými 
kmeny.

Hervartov, o. na SI., okr. Bardejov, 366 
ob. (353 čs.).

Hervé Florimond Ronger (1825—1892), 
franc. hud. sklad, a tvůrce o<perety, zv. 
musiquette. Autor popul. Mamzel Ni- 
touche (1883).

Hervé (ervé) Gustav (* 1871), franc. po
litik a advokát; založil antimilitaristický 
časopis La guerre sociále, jehož název 
změnil na La victoire, stav se ve světové

válce nacionalistou. Šířil myšlenku po- 
rýnského nárazníkového státu. Upřímný 
přítel našich snah o samostatnost. Na
psal: Histoire de la France et de 1’Euro- 
pe (1905), Mes crimes (1912) a La grande 
guerre (1920).

Hervert Antonín (* 1880 v Praze), g ra 
fik, medailér, sochař. Učil se modelovat 
u sochaře Vine. Smolíka. Jako grafik po
užíval různých grafických technik. Zná
my od něho grafické listy: Podobizny 
prof. J. Stoklasy a J. Vrchlického, Pohled 
na Karlův most, Sv. Mikuláš, Pražské 
Benátky.

Hervieu (árvió) Paul (1857—1915), fr. 
dram atik a romanopisec; po románech 
morálních satirického rázu se věnoval 
výhradně divadlu, obíraje se rád problé
my rodinného života (Les tenailles, La 
course du flambeau a j.). Do češtiny 
přel.: Flirt (J. Votrubová), Kleště (M.
Hofman, 1894), Zrádné Alpy (M. Novot
ný, 1909).

Herwegh Georg, (1817—1875), něm. bás
ník. Touhu po svobodě vyjádřil sbírkou 
ohnivých básní GediChte eines Lebendi- 
gen (1841). Pro svobodomyslnost 1842 vy
pověděn; odebral se do Švýcarska, od r. 
1844 dlel trvale v Paříži, kde vydal II. sva
zek Ged. e. L. a po únorové revoluci 1848 
se stal vůdcem pařížských Němců.

Herwig Bohuslav Jan (1723—1779), čes. 
bohoslovec, 1777 premonstrátský opat na 
Strahově; vydal několik dogmat, děl.

Heryng Teodor (1847—1925), pol. lékař, 
laryngolog.

Heryng Zygmunt (* 1854), pol. národo
hospodář. Sp.: Logika ekonomji a j.

Herynk Jan, m alíř v Praze 1618.
Herynk Jan (f 1615), utrakvistický bo

hoslovec čes. XVII. věku, nar. v Nym
burce, 1609 fará ř  v Zerčicích, kde zemřel; 
vydal dva české spisy.

Herynk Stanislav, pseud. Ig. Herr- 
manna.

Herz Jan Adolf (* 1878), pol. dramatik.
Herz Jindřich Antonín (* 1834 v Han

noveru), řezač forem a kreslíř v Praze 
v letech 60.

Herzán František z Karasova (1735— 
1804), politik církevní, 1779 kardinál a 
vyslanec rakouský v Římě, 1800 biskup 
v Kamenci.

Herzán Karel (* 1869), český inženýr, 
prof. na technice v Praze, odborník v be- 
tonářství.

Herzeg, zástupce králův v Chorvatsku, 
Dalmacii, někdy i v Bosně a některých 
uherských župách (t. zv. hercezi četave 
Slavonije), obyčejně bratři či prvorození 
synové královi, s vlastní dvorní kance
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láří, nejvyšší soudce i vojvoda chorv. 
vojska.

Herzel Ludvík (* 1877), sochař, žák J.
V. Myslbeka, portretista.

Herzen Arnošt August, ochranovský 
(herrnhutský) bratr  a učitel nebo kazatel. 
Roz. Němec, povolaný hrabětem Gersdor- 
fem do Čichonc, aby tu hlásal Lužiča- 
nům novou nauku ochranovskou. Na
učil se lužicky, vydal r. 1750 několik 
písní, jež vzbudily odpor v kruzích proti- 
ochranovských. H. t  1750 v Ochranově.

Herzei Jan, PhDr. (1850—1903), čes. 
filolog. Napsal řadu franc.-českých slov
níků a učebnic, překládal z franštiny.

Herzig Josef (* 1863 v Drahotouši), čes. 
literární kritik, kaplan v Lipníku, spolu
pracovník pražské Vlasti.

Herzingei (Hertzinger) Anton (1763— 
1826, ? 1832), prof. na  malíř, akademii 
v Praze; krajinář, grafik.

Herzka Adolf (* 1859), čes. fotochemik, 
továrník v Drážďanech; autor četných 
odborných spisů.

Herzl Theodor (1860—1904), něm. novi
nář, zakladatel o* sionismu. Hl. dílo: Der 
Judenstaat (1895).

Herzliebová Minna (1789—1865), známá 
z Goetheova života. Byla mu vzorem 
Otilie z románu Wahlverwandschaften.

Herzmanský Zikmund (*'1872 v Odrech), 
čes. historik, profesor vídeňského semi
náře; vydal několik průvodců po vídeň
ských chrámech.

Herzog (něm., vévoda, o*, lat. dux, fr. 
duc [dtik], angl. duke [djůk], it. duca), 
u Germánů vojevůdce, pak světský vlád
ce, ve francké říši královský úředník. 
Asi od r. 900 měli tento titul jen vládci 
určitých území (Saska, Bavorska), po
zději jejich počet rozmnožen (vévodství, 
něm. Herzogtum).

Herzog Antonín, knihtiskař v Jindř. 
Hradci r. 1705.

Herzog Ernst (f 1030), vévoda švábský 
Ernst II.; o jeho osudu vypráví rýnsko- 
francká báseň (1170), zachovaná ve 
zlomcích.

Herzog František (* 1844 v Praze), čes. 
homiletik, prelát v Plzni; vydal několik
chfrol- á 7 ó n í

Herzog Jan (1820—1866), malíř oltář, 
obrazů v Plzni.

Herzog (Hercog) Jan (* 1802 v Jilem
nici, f  mezi 1835—40), čes. spisovatel a 
překladatel. Používal pseudonymů: J. H. 
Starkenbacher, Jilemnický, Jan Vladika. 
Hl. dílo: Básně (1822). Býval zaměňován 
s Janem Baptistou Vladikou.

Herzog Matěj, český bohoslovec XVIII. 
věku, 1784 kaplan v Čes. Budějovicích; 
vydal české stati z pastorálky (1788).

Herzog Vilém (* 1897 v Heřmánkovi- 
cích), čes. bohoslovec, kaplan v Hanš- 
pachu, vydal spis o katolické církvi a 
kultuře (1925).

Heržmann Jan (* 1844 v Praze), malíř 
a asistent na čes. reálce.

Heřman, pseud. R. Pokorného.
Heřman, knihtiskař v Praze r. 1527.
Heřm an Antonín (* 1866 v Břevnově), 

prof. stát. konservatoře v Praze a hud. 
skladatel.

Heřm an František (* 1799 v Praze, 
f  1883), homiletik, 1839 farář v Mníšku.

Heřm an Jan (1844—1904), malíř v Praze, 
žák Engerthův a Trenkwaldův. Maloval 
oltářní obrazy a restauroval fresky.

Heřm an Jan (* 31. VIII. 1886 v Ne- 
veklově), klavírní virtuos, žák prof. Mi
keše. Od r. 1914 prof. stát. konservatoře; 
nejlepší český interpret Beethovenův.

Heřm an Jiří (* 26. IV. 1892 v Paříži), 
čes. malíř, synovec Luďka Marolda. Stu
doval v Praze u prof. Hynaise. Žije a 
pracuje na Valašsku.

Heřm an Josef (1845—1921), profesor a 
menšinový pracovník v Plzni. Psal četné 
cestopisné články.

Heřm an Karel (* 1878), význ. revol. 
pracovník a člen čes. komitétu v Kyjevě. 
Byl v Rusku nájemcem pivovaru. Na po
čátku války zvolen členem kyjevského 
čsl. komitétu a zúčastnil se všech tří 
sjezdů.

Heřm an Karel (* 1885 v Běláku, Koru
tany), čsl. generál. Spoluzakladatel Vě
deckého ústavu vojenského a první re
daktor Vojenských Rozhledů.

Heřm an Pražský (* v Utrechtu, + 1122 
v Praze), devátý biskup pražský, 1099 
zvolen biskupem; straně Bořivojovi II., 
hájil statečně P rahu  proti olomouckému 
Svatoplukovi; za něho kvetla literatura 
kronikářská i legendární. — Lit.: Borový, 
Dějiny diecése pražské.

Heřmaň, o. v Č., okr. Č. Budějovice, 
258 č. ob.

Heřmaň, o. v Č., okr. Chotěboř, 65 č. ob.
Heřmaň, o. v C., okr. Písek, 571 č. ob.
Heřmaneč, o. v Č., okr. Kamenice n. L., 

155 č. ob.
Heřmaneč, o. na Mor., okr. Dačice, 

222 č. ob.
Heřmánek, a* Matricaria.
Heřmánek Daniel (1806—1863), čes. bo

hoslovec, 1834 premonstrát želivský, fa 
rář v Humpolci; vydal Svatá křížová 
cesta.

Heřm ánek Jos., pseud. Ig. Herrmanna.
Heřm ánek Josef (* 1821 v Praze), akad. 

malíř a litograf.
Heřmanice (Hermsdorf), o. v Č., okr. 

Č. Lípa, 145 n. ob.
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Heřmanice (Hermsdorf), o. v Č., okr. 
Frýdlant, 634 ob. (25 č.). Celní stanice, 
insp. fin., saská celnice, tkalc., lomy, el. 
dr., mlýny a pily.

Heřmanice, o. v Č., okr. Čáslav, 247 č. ob. 
Heřmanice (Herrnsdorf), o. v Č., okr. 

Žamberk, 362 ob. (17 č.); těrny lnu, poutní 
místo a kostel Nejsv. Trojice (577 m).

Heřmanice (Hermsdorf), o. v Č., okr. 
Něm. Jablonné, 1051 ob. ^4 č.). Továrna 
likérů, mlýny.

Heřmanice, o. v Č., okr. Nová Paka, 
273 č. ob.

Heřmanice (Hermsdorf), o. v Č., okr. 
Litoměřice, 543 n. ob.

Heřmanice (Iíermitz), o. na Mor., okr. 
Hranice, 273 ob. (106 č.).

Heřmanice, o. na Mor., okr. Mor. Krum
lov, 209 č. ob.

Heřmanice (GroB-Hermsdorf), o. ve 
Slezsku, 378 ob. (4 č.).

Heřmanice, o. ve Slezsku, okr. Frýdek, 
3221 ob. (2730 č.). Stoupy na tříslo.

Heřmanice n. Lab., o. v Č., okr. Dvůr 
Král. n. L., 416 ob. (55 č.). Poutní místo 
a kostel (265 m); mech. tkalc. Rodiště 
Albrechta z Valdštýna (1581).

Heřmanický (Heřmanský) Hanuš, ps. 
Jana Sojky.

H eřmanický Karel, pseud. K. J. Zá- 
kouckého.

Heřmaničky, o. v Č., okr. Sedlčany, 
201 č. ob.

Heřmaničky-Sedlec, žel. stanice na 
trati P raha—Tábor.

Heřmánkovicc (Hermsdorf), o. v Č., 
okr. Broumov, 1915 ob. (43 č.).

Heřmánkový olej, éterický olej z květů 
heřm ánku (Matricaria chamomilla), tem
ně modrý, značně hustý. Éterický olej 
z římského heřm ánku je jasné modrý, 
časem však nabývá barvy hnědožluté. 
Heřmánkovým olejem nazývá se též 
farmaceutický přípravek, který se získá
vá digescí heřmánkových květů s alko
holem a olivovým olejem. Slouží k na 
tírání.

Heřmanov (Hermannsdorf), o. v Č., 
okr. Podbořany, 216 ob. (41 č.).

Heřmanov (Hermannsdorf), o. v Č., 
oki. Teplá, 213 n. ob.

Heřmanov, o. na Mor., okr. Vel. Mezi
říčí, 308 č. ob.

Heřmanov (Hermannsdorf), o. na Mor., 
okr. Znojmo, 266 n. ob.

Heřmanova Huť (Hermanns-Hútte), o. 
v Č., okr. Stříbro, 1100 n. ob. Sanatorium, 
sklárna dutého skla, b rusírna (400 děl.), 
výr. cement, zboží a cihel ze strusek, zdí 
z dřev. cementu atd.

Heřmanovice (Hermanstadt), o. ve Slez
sku, okr. Cukmantl, 2101 ob. (4 č.).

Heřmanovy Sejfy (Hermanns-Seifen),
o. v Č., okr. Vrchlabí, 2272 ob. (109 č.). 
Zámek, stroj., slévárny, tov. lněného 
zboží, barvírna, tisk. lněného zboží, tov. 
uměl. hedvábí, tov. cívek, bělidla, pivo
var, hosp. dr., pily, výr. šindelů atd. Ves
nice jest dlouhá skoro 5 km.

Heřmanský Hanuš (* 1863 v Novém Te- 
lechově), vlastně Jan Sojka, čes. publici
sta a povídkář, 1899 doktor práv, 1901 šéf
redaktor Katolických Listů v Praze, pak 
farář v Zwingendorfě; psal o pojišťování 
rolnickém, kázání a povídky náboženské.

Heřm anův Městec, město ve vých. Č., 
okr. Chrudim, 4255 obyv. (4156 č.). Ba
rokní Ghrám sv. Bartoloměje z r. 1756, 
chudobinec z r. 1516, radnice a zámek 
pánů Vchynských, přestavěný poč. XVIII. 
stol., 4 tov. na obuv, 2 koželužny, tov. ko
berců, klobouků, čerp., pilníků. Kupec, 
a živn. pokr. škola, 2 ř. kl., 2 nemocnice.— 
Založeno bylo r. 1325 Heřmanem z Mrdic, 
do r. 1538 majetkem Trčků z Lípy, pak 
pánů z Dubé, r. 1661 prodány Šporkům, 
r. 1797 hr. z Greiffenklau, od jehož dě
diců přešel v majetek Rudolfa Vchyn- 
ského z Vchynic, jehož potomstvu dosud 
patří.

Hes, hudební označení sníženého h, 
v praxi se ale nepoužívá; všeobecně se 
nazývá b.

Hes Václav (1851—1890), čes. herec, 
spisovatel a překladatel. Hl. dílo: Prosté 
novely (1888).

Hesenthaler Magnus (1621—1681), prof. 
v Tubinkách, přítel a propagátor nauk 
Komenského.

Heses, pojmenování v hudbě pro dva
k rá t snížené h.

Hesiod, pseud. Leopolda Kochmanna.
Hésiod(os), řec. básník, jehož díla se 

dochovala, hlavní zástupce poučného bás
nictví, žil kol. r. 700 př. Kr. a byl z Boio- 
tie. Sp.: Theogonie a Erga kai hémerai 
(Práce a dni). První jedná o stvoření 
světa a původu bohů a je vedle Homéra 
nejdůležitějším pramenem pro poznání 
nejstaršího řec. světového názoru. Práce 
a dni jsou pověstmi protkaná napomenutí 
k práci, návody k chovu dobytka, pol
nímu hospodářství, ku plavbě a dni pro 
jednotlivé práce určené. Báseň Štít Hé
raklův neprávem mu připisována.

Hésioné, dcera krále Laomedóna z Tró
je, který ji chtěl obětovati. Héraklés ji 
však zachránil a věnoval Telamónovi, 
kterému porodila Teukra.

Hesler Jan, malíř v Praze, 1740.
Heslo, 1. v knihovnictví, slovo v čele 

katalogisačního lístku, podle kterého je 
lístek v seznamu knihovny uložen a 
podle kterého zjišťuje se kniha. — 2. v n a 
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učném slovníku název článku, vysvětlu
jícího pojem; — 3. v myslivosti, signál 
trubkou při honu; — 4. ve vojenství do
rozumívací znamení neb slovo mezi vo
jíny téže strany. V čsl. arm ádě užívá se 
hl. při noční službě h., které se dělí na 
„zvolání14 a jemu odpovídající „ohlas41. 
Hlídka na stráži žádá obyčejně zvolání 
a ohlasem odpovídá. Povolaní činitelé 
vždy předem hesla znají.

Hesperia, starořecké označení západ
ních zemí, užívané jednak pro Itálii, jed
nak pro celou západní Evropu.

Hesperia, rod motýlů (Lepidoptera), 
soumračníci.

Hesperidén, oddělení ve starých rost
linných systémech, obsahující obzvláště 
ty, jež patří do čel. Rutaceí (Aurantia a 
příbuzné rody).

Hesperidin, C22H 2oOí2, podle nových vý
zkumů C28H34O15, náleží mezi heterogly- 
kosidy (glykosidy) a jest velmi rozšířen 
v čeledi rostlin citroníkovitých. Získán 
byl nejprve z dužiny nezralých pome
rančů a byl nalezen skoro u všech ostat
ních druhů  citroníků. Dnes vyrábí se 
hlavně z nezralých hořkých pomerančů 
(Citrus auran tium  Bigaradia), které ob
sahují as 10% hesperidinu. Tento získává 
se v podobě bezbarvých drobnohledných 
jehliček, ve vodě těžko rozpustných, lépe 
rozpustných v alkoholu. Kyselinami se 
štěpí hesperidin na  cukry 1-rhamnosu a 
d-glukosu a na hesperetin, CioHnOo (ta- 
jicí pří 226° C).

Hesperidky, v řecké mytologii dcery 
Noci nebo A tlanta a Hesperidy, střežily 
v zahradách na  nejzazším západě s d ra 
kem Ladonem zlatá jablka, k terá  nechala 
růsti Gája jako svatební dar pro Héru; 
q* Herakles.

Hesperiidae, o* soumračníci.
Hesperis L. (večernice), rod rostlin 

z čel. křížokvětých (Cruciferae) s listy se 
zubatým okrajem až peřenodílné, kvě- 
tenství hroznovité. Ze 
24 druhů tohoto rodu 
patří většina středo- 
mořské oblasti. H. ma- 
tronalis L. (v. vonná), 
lidově zvaná fiala sva
todušní, má růžovofia- 
lové květy na vysokých 
lodyhách statných trsů.
Květy se k večeru roz
víjejí a voní. Místy je 
zdivočelá. II. tristis L.
(v. smutná), kvete špi
navě Žlutě. Pěstuje se Hesperis
V již. Evropě pro olej- matxonalis.
na tá  semena. Obě najdeme u nás v za
hradách.

Hesperornis Marsh., rod vymřelých 
p táků  ze skupiny zubozobých. H. regalis 
Marsh, je asi 1.8 m dlouhý, bezkřídlý 
pták, uzpůsobený k plování, se zuby 
v horní a spodní čelisti, neozubenou 
mezičelistí a plovacíma nohama. Znám 
ze střední křídy z Kansasu.

Hesperos, u starých Reků hvězda Ve
černice.

Hess Bedřich (* 1883), čes. m alíř; m a 
luje kra jiny  a hlavně krojové studie.

Hess František (* 1863), čes. agronom, 
ředitel v Lounech, odborný spisovatel 
o včelařství a ovocnictví.

Hess Heinrich, bar. (1788—1870), rak. 
maršál, sloužil již ve vál. napoléonských, 
od 1831 šéf štábu Radeckého, při ital. 
arm., 1810 náčelník gen. štábu, 1848 opět 
náčelník štábu Radeckého v It. a jeho 
důvěrný spolupracovník; 1859 na  neštěstí 
poslán do It. již pozdě (O* franc.-italská 
válka).

Hess Ignác (1836—1912), čes. homiletik, 
1879 fará ř  v Kotouni, psal kázání do Kul- 
dovy Posvátné kazatelny.

Hess Jan (t 1547), čes. bohoslovec XVI. 
věku, 1523 protestantský pastor ve Vrati
slavi; nazýván vratislavským  reformá
torem.

Hess Jan Bedřich, m alíř oltář, obrazů 
v Praze v 1. 1641—1673.

Hess Jan Jiří (1686—1742), něm. sta 
vitel, který pracoval v Manětíně.

Hess Jiří (1682—1738), čes. bohoslovec, 
jesuita, vojenský kněz v České Kamenici; 
vydal v Praze modlitební knihu pro 
vojáky (1726).

Hess Moses (1812—1875), něm. sociali
s ta a novinář, předchůdce sionismu, 
spolupracovník Marxův a Engelsův. Hl. 
dílo: Rom und Jerusalem (1862).

Hess Pavel, MUDr. (* 1863), čes. psy
chiatr, ředitel ústavu v Kosmonosích a 
odborný spisovatel.

Hess Philipp (* 1845), rak. gen., inž., 
byl sekčním šéfem v techn. voj. komitétu, 
znamenitý odborník ve výbušinách, od 
něho t. zv. H-ova zkouška výbušin.

Hess Václav (* 1806 v Praze), kn ih 
kupec v Praze od r. 1847; majitel pů j
čovny knih od r. 1854.

Hess Václav (* 1855), čes. inženýr a p rů 
myslník, odborník v železářství.

Hesse (ás) Alexandre (1806—1879), fr. 
malíř, žák Grosův; snažil se prostředko- 
vati mezi směrem rom antickým  a histo
rickým.

Hesse J., rytec n a  Moravě, 1820.
Hessensko (něm. Hessen), něm. stát, 

7693 km 2 s (1925) 1,347.295 ob., hustota 
175 ob. na  1 km 2. Tvořeno je dvěma, 
pruským územím oddělenými částmi:
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Horním H. (Oberhessen), hornatým (Vo- 
gelsberg se 774 m vys. Taufsteinem), 
odvodňovaných Mohanem s Niddou a 
Kinzigem a Rýnem s Lahnem; druhou 
částí je Rheinessen a Starkenburg, nižší 
a přecházející v porýnskou nížinu, je 
odvodňována Mohanem, Rýnem a Necka- 
rem. Minerální bohatství tvoří železná 
a manganová ruda, uhlí, sůl, vápenec; 
minerální prameny podporují lázeňský 
ruch (Schwalheim, Ludwigsbrunnen a j.). 
Klima v nížině podél Rýna mírné, ve 
Vogelsbergu drsnější. Obyvatelstvo větši
nou evangelické. Průmysl zaměstnává 
41.9% obyv., zemědělství 24.2%, obchod 
16.2%. H. vzniklo jako lankrabství 1567, 
na velkovévodství bylo povýšeno 1806. 
Převrat v roce 1918 minul za vedení 
poslance Ulricha klidně sesazením velko- 
vévody. Ústavou z r. 1919 má sněm 70 
poslanců, kteří volí presidenta; počet m i
nistrů je 5. Q* Hessensko-Kasselsko a 
H.-Nassavsko.

Hessensko-Kasselsko (něm. Kurhessen), 
něm. stát, založený 1567 jako lankrab 
ství, od 1813 kurfiřství, r. 1866 kurfiřt 
Bedřich Vilém pro spojenectví s Ra
kouskem byl zajat a země připojena jako 
vládní kasselský okres k pruské pro
vincii hessensko-nassavské.

Hessensko-N assav- 
sko, pruská provin
cie, vzniklá r. 1868 
z někdejšího kurf. 
hessensko-kasselské- 
ho, vévodství nas- 
savského, svob. mě
sta F rankfurtu  nad 
Moh., z částí dotud 
bavorských, velko- 
vévodsko-hesských a 
některých jiných ze-

' i i * v v/ j - „ nn iprov.
mí, takže měří lo.70u Hcssensko-Nassavské. 
km 2 a m á (1925)
2,388.799 ob. Leží mezi řekami Rýnem, Mo
hanem, Verrou a Veserou. Z nejv. části je 
vysočinou, na  záp. zasahuje porýnské 
břidličnaté pohoří s Taunem, <na j.-vých. 
je Rhón, ostatek vyplňuje Hesská vrcho
vina. Je krajem zemědělským, zvi. se 
pěstuje ovoce a proslulé rýnské víno; m i
nerální prameny podporují lázeňský 
ruch, ale jinak je nerostné bohatství 
malé, průmysl se soustřeďuje ve F rank 
furtě nad Moh., v Kasselu, Hanavě a j. 
Správně je H.-N. rozděleno na dva vlád
ní okresy: Kassel a Wiesbaden, sídlem 
ústřední správy je Kassel.

Hessit, Ag2Te, telurid stříbra, poměrně 
vzácný nerost, podobný argentitu (sir- 
níku stříbrnému). Krystaluje v soustavě 
krychlové v prodloužených krychlích, po

př. i v jiných tvarech. Tvrdost 2.5, spec. 
váha 8.5. Jest barvy olověně-šedé, slabě 
modře naběhlý. Obsahuje někdy též zlato 
a olovo. Vyskytuje se u Zlatné v Sedmi
hradsku, v Altaji, Kalifornii, Chile a j.

Hessler Ferdinand (1803—1865), něim 
fysik, prof. pražské university, pak ve 
Vídni. H-ovo kolečko, přístroj na perio
dické přerušování elektrického proudu. 
Je to ozubené kolečko, které se otáčí. Na 
obvodu je odvod proudu, který se přivádí 
osou. Při otáčení zuby přivádějí v stejno
měrných intervalech proud.

Hessler František (* 1865), čes. agro
nom. Hl. dílo: Morfologie a fysiologie 
zvířat hospodářských (1918).

Hessoun Jos., Msgre 1830 ve Vrco- 
vicích u Písku, f  1906 v St. Louisu), ka 
tolický kněz, spisovatel a kult. pracov
ník. Do Ameriky přišel již r. 1865, byl fa
rářem  v St. Louisu, zakladatelem týde
níku Hlas, a štědrým podporovatelem 
různých kat. soc. ústavů.

Hessová Františka (* 8. XI. 1852, +7. VII. 
1911), čes. herečka. Dlouhá leta u venk.. 
společ., od r. 1881 členem smíchovských 
divadel.

Hessová-Guthová Marie (* 1878 v P ra 
ze), čes. herečka a zpěvačka Od r. 1897— 
1903 u Smích, div., od 1903—1908 v Uranii,, 
pak v Měst. div. na Vinohradech, po 
rozpuštění operety od r. 1920 ve Vinohr. 
Zpěvohře do 1928. Všestranný talent he 
řecký, uplatnila  se úspěšně jak v čino
hře, tak i v kom. opeře a operetě.

Hessus, Helius Eobanus (1488—1540),. 
hum anista a novolat. básník, stoupenec 
reformace.

Hessy (Hessengau), území starých 
Chattů mezi Ederem a Diemelem, část 
franckého vévodství, kolem 900 poď 
Konradovci, od 1122 pod durynskými 
lankrabími Ludowigovci, r. 1292 říšské 
knížetství, rozšiřované obratnou politi
kou. K trvalému rozdělení došlo 1567 
(Q* Hessensko, svob. stát) na  Horní a 
Dolní IL Z Horního H. se vyvinulo velko
vévodství hessensko-darmstadtské, od 
1918 svobodný stát, z Dolního pak Hes
sensko-Kasselsko či Kurhessen, od 1866 
náležející Prusku. Selská stavení jsou 
typu středoněmecko-franckého. Kroja 
jsou barevné, jemný umělecký cit pro
zrazuje bohatě malbou zdobený nábytek 
a j. předměty.

Hestia, dcera Krónova a Rheina, bo
hyně krbu u starých Reků; přinášeli jí 
dary při obětech a dovolávali se jí při 
přísahách. V prytaneiu athénském byl 
její krb s věčným ohněm; z krbu toho si 
přinášeli kolonisté oheň do nových osad.
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Hésychasté (řec., od
počívající), mystikové 
na Athosů ve XIV. st.; 
tvrdili, že při upřeném 
zírání na pupek (od
tud název Omfalopsy- 
choi, t. j. hledící na 
pupek) v nestvořeném 
světle, jež obklopovalo 
Krista na Táboru, poci
ťují božskou působnost.

Heš Gustav (* 2. III.
1848, f  31. VII. 1917), 
středoškol. prof., spiso
vatel článků histori
ckých a statist., uve
řejněných po většině ve Heštia. 
výroč. zprávách škol 
(Jindř. Hradec, Pardubice).

Heš Julius ( t 1884), m alíř v Praze.
Heš Vilém (* 1860 v Labské Týnici, 

t  1907 ve Vídni), čes. oper. pěvec (ba
sista), v letech 1881—94 členem Nár. div. 
v Praze, rok v H am burku a od r. 1896 
čl. dvorní opery ve Vídni. Pěvec postav 
oper Smetanových (Kecal v Prodané 
nevěstě).

H etairie (řec.), ve starém  Řecku tajné 
polit, spolky, jejichž úkolem bylo ovliv- 
ňovati volby a chrániti před soudní mocí. 
Tento název přejaly novořecké spolky, 
posilující národní vědomí a agitující pro 
politickou svobodu Řecka. Důležité jsou 
tři hetairie: 1. h. filická, založ. 1814 ke 
zřízení řecké říše s hl. městem Byzancí;
2. Filorthodoxos hetairia, založ, brzy po 
zřízení království ke vzbouření tureckých 
Beků, po vydání ústavy obnovená jako 
Megali adelfiki he tairia  k sesazení krále 
Otty; 3. Ethnike hetairia, 1896 na podnět 
z Londýna založená, aby podnítila vzbou
ření ve všech řeckých územích, Turky 
ovládaných. Lit.: Calhoun, Athenian
Clubs in Politics and Litigation (1913).

Hetairy (řec., též hetéry), zkrášlující 
označení řeckých nevěstek, patrně už od 
Solona, otrokyň ve veřejných domech. 
Později žily svobodně ve vlastních do
mácnostech a proti jiným  ženám vyni
kaly vzděláním, jako byla Fryné nebo 
Lais.

Heteň, Q* Hetín.
Heteňa, a* Hetina.
Heterdtt, Q* Sibiňsko.
Heterocontae, Q* řasy.
Heterocyklické (řec.) jsou květy, jejichž 

kruhy  mají nestejný počet článků, na př. 
5 lístků kališních, 5 korunních, 4 tyčinky 
a 2 plodolisty.

Heterocyklické sloučeniny, organické 
sloučeniny cyklické, jejichž k ruh  mimo

atomy uhlíku obsahuje ještě aspoň je
den atom jiného prvku, nejčastěji kyslí
ku, síry nebo dusíku. Vznikají ze slouče
nin s otevřeným řetězem odštěpením vo
dy, sirovodíku nebo ammoniaku. Některé 
heterocyklické sloučeniny svou stálostí 
podobají se sloučeninám aromatickým.

Heterodonta, Q* Lamellibranchiata,
H eterodontní (řec.), označení pro obrat

lovce s nestejně upraveným i zuby (různo
rodým chrupem) a škeble, jejichž zámek 
je vyzbrojen nestejnými zuby.

Heterodoxní (řec., jino.yěrný), kdo se 
odchyluje od církevního učení; opakem 
je ortodoxní.

Heterodynový přijím ač, radiový p ři 
jímač se zpětnou vazbou, O* rádio.

Heterogamické pohlaví, vytváří po
hlavní buňky s různým  počtem chromo- 
somů; pohlavní buňky homogamického 
pohlaví jsou stejné. Na př. samičky mo
týlů kladou dva druhy vajíček, jsou he
terogamické; u jiných hmyzů a červů 
jsou samečci heterogamičtí (červ Stron- 
gylus paradoxus tvoří spermie o 5 nebo 
6 chromosomech).

Heterogamie (řec.), úchylka ve tvorbě 
květů, při níž pohlavní orgány jednopo- 
hlavmích květů tvoří i květy druhého 
pohlaví (u vrby, topolu), nebo obojaké 
květy zpětným tvořením jednoho pohlaví 
se stávají jednopohlavními (u javoru, ja 
sanu).

Heterogenese (řec.), zplození potomka 
nepodobného rodičům, s odchylnými 
znaky, které jsou dědičné; podle teorie 
Koršinského vzniká nový druh  organis
mů touto heterogenesí (heterogenním 
plozením), tedy vývojem skokem (a* m u
tační teorie).

Heterogenní (řec.), různorodý, cizorodý, 
z různých částí složený. Opak: homo
genní.

Heterochlam ydní (řec.), zvou se květy, 
jejichž lístky okvětní rozlišují se na 
lístky kališní a korunní. Tyto květy pak 
mají jednotný obal, zv. perigon.

Heterochromie (řec.), nestejné zabarve
ní duhovky obou očí; u lidí vyskytuje se 
zřídka, častěji u domácích zvířat (psa, 
kočky).

Heterochronie (řec.), nazývá se neča
sové vyskytování se některého ústroje 
nebo tkáně, na př. embryonálních buněk 
ve stárnoucím  těle (Q* rak).

Heterokarpie (řec.), vlastnost něk te 
rých rostlin, vytvářejících rozličné plody 
v tvaru i rozšíření.

Heteroklisis (řec.), různosklonnost, g ra 
matický zjev, nastávající, když totéž slo
vo má rozdílné formy sklonění; na př. 
sing. dítě, pl. děti.
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Heteromera, skupina čeledí brouků, 
jež mají 5členné tarsy na  prvním a d ru 
hém páru nohou, čtyřčlenné na zadním 
páru noh. Obsahují především čeleď 
Tenebrionidae (potemníci) a Pyrochroi- 
dae (ohnivci). K posledním náleží známý 
druih Pyrochroa coccinea L. (ohnivec 
červcový).

Heteromorfismus (řec., heteromorfie, 
polymorfie, polymetrie, fysikální isome- 
rie), schopnost téže látky krystalovati 
v různých soustavách. Současně objevují 
se též fysikální nebo chemické rozdíly. 
Křemen, tridymit a cristobalit jsou hete- 
romorfními modifikacemi kysličníku 
křemičitého. Je-li heteromorfní minerál 
současně isomorfní s jiným minerálem, 
tvoří oba spolu část isodimorfní řady.

Heteromoriit (plumosit), odrůda jame* 
sonitu (<X*).

Heteronomie (řec.), v kritické filosofii 
nesamostatnost lidského rozumu, ovláda
ného smysly nebo instinkty. V etice jed
nání, které pramení z jiných příčin než 
z morálních a rozumových. Protiklad 
k autonomii lidského rozumu.

Heterofylie (řec.), různotvarost li
stová, název pro zjev, kdy na jednom keři 
nacházíme listy několika tvarů.

Hetoiopickó (řec.), stejnorodé, ale z roz
ličného m ateriálu  složené mořské ulože- 
niny; isopické jsou stejnorodé, složené 
ze stejného materiálu.

Heteropoda, Q* kýlonožci.
Heteroptera, Q* různokřídlí.
Heteros (řec.), různý, různorodý. V slo

ženinách: hetero-, jino-, nestejno-, různo-.
Heterosporae, a* kapradiny.
Heterotrofie (řec.), allotrofie, výživa 

potravou, ve které jsou obsaženy orga
nické látky. Q* výživa rostlin, saprotro- 
fie, paratrofie, parasitism.

Heterotropní (řec.), jinak anisotropní, 
vyznačující se v různých směrech různý
mi vlastnostmi.

Hetin (Heteň, Iletyen), o. na Podk. R., 
okr. Berehovo, 665 ob., větš. maď.

Hetin (Hetény), o. n a  SI., okr. S tará 
Ďala, 1755 ob. (3 čs.).

Hetina (Hetena), o. na Podk. R., okr. 
Sevljuš, 518 ob. (371 r.); evang. kostel.

Hetman (pol., rus. ataman)^ u kozáků 
náčelník, nejvyšší velitel vojska; byl vo
len celým národem a měl neomezenou 
moc. Petr I. omezil moc h. na hodnost 
guvernéra. Kateřina II. odstranila zcela 
hetmanskou hodnost. H. vielki v Polsku 
byl v letech 1581—1792 nejvyšším velite
lem celého polského vojska; jej zastupo
val h. polny (Q* hejtman).

Hetokresol, Ci8Hi40 *, sloučenina meta- 
kresolu s kyselinou skořicovou. Vyrábí

se ze svých složek, které se zahřívají 
v roztoku indiferentní látky (na př. 
toluenu) za přítomnosti kondensačnícli 
činidel (oxychlorid fosforečný). Tvoří 
krystalky v alkoholu, benzenu, chloro
formu a led. kyselině octové rozpustné, 
ve vodě a glycerinu nerozpustné, tající 
při 65° C. Jest nejedovatý a slouží buď 
v podobě prášku nebo v 10% roztoku 
k operativnímu léčení tuberkulosy.

Hetol, jméno natriumcinamylatu, léku 
proti tuberkulose. Vzniká neutralisací 
kyseliny skořicové uhličitanem sodným. 
Značka: C0H5—CH : CH—COONa.

Hetov (Hettau), o. v Č., okr. Bílina, 
206 ob. (60 čs.).

Hetrurie, království vzniklé z Toskán
ska m írem  lunevillským. Trvalo 1801— 
1807.

Hetteš Ferdinand (* 1832 v Jičíně), s ta 
vitel v Praze od r. 1867.

HetteŠ Josef Ferdinand (1864—1927), 
hist. malíř, portretista a ilustrátor čes
kých dějin.

Hettig Jakub Václav, český bohoslovec 
18. st., * v Hradci Jindřichově, 1714 dě
kan v Soběslavi, kde + 1733; vydal spis
0 světcích.

Hetlín, o. v Č., okr. Kutná Hora, 162 
č. ob.

Hetz Matěj (* 1686 v Drnholci), český 
homiletik, 1702 jesuita, f  1746 v Tuřa- 
nech; vydal kázání Oratio Dominica 
(1739).

Hetzendori, vilové předm. vídeňské 
s býv. cis. letohrádkem z r. 1742.

Hetzerův způsob stavby, po svém pů 
vodci nazvaný způsob dřevěné stavby, při 
němž se fošny nebo prkna spojují hlavně 
v podobě jednoduchého nebo dvojitého 
písmene T, aby nesly trámy n. oblouky.

Heuberger Richard (1850—1914), hud. 
sklad., učitel na konservatoři ve Vídni. 
Propagátor B. Smetany. Složil m. j.
1 u nás známou operetu Ples v opeře.

Heuffnei Michael (kol 1484—1511), řez-
bář v Chebu.

Heugue (franc., ók), jméno pláště, kte
rý ve 14. st. nosili muži, zřídka ženy. Při 
dolním Rýnu nosily jej ženy až do 18. st.

Heuchera L., rod Saxifragaceí, vytrvalé 
rostliny s laločnatými listy, žlutými neb 
červenými květy. Rod m á asi 24 druhů 
vesměs severoamerických. Pouze H. san- 
guinea Englm. jest z nich jediným oblí
beným zahradním  druhem.

Heulandit (stilbit), nerost; tvoří větši
nou tabulkovité krystaly jednoklonné, 
nebo přichází v šupinkách; nachází se 
v podkrkonošských melafyrech, na Slo
vensku v melafyrech malých Tater, 
v porfyritu u Obersteinu, v čediči na
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Islandě, na rudních žilách n a  Harcu, 
v rule u Strigavy a jinde.

Hen me miserum ! (lat.), ach, já  ne
šťastný!

Heuréka (řec., už to mám), prý výrok 
Archimédův, když objevil hydrostatický 
zákon; odtud výkřik radosti při objevu 
neb vynálezu.

H euristika (řec., umění nalézati), n a 
uka o metodách, jež slouží k nabytí no
vých vědeckých poznatků. Heuristická 
myšlenka jest (často objektivně falešný) 
předpoklad (fikce neb hypothese) k do
sažení prakticky cenného a správného 
názoru.

H eurtoir (ortoár), klepadlo umístěné 
na dveřích místo pozdějších zvonků; bý
vala velmi umělecky provedena; též ná-

Barokní heurtoir.

razník v podlaze, aby se dveře otevíraly 
jen do určité m íry a nepoškozovaly n á 
razem nábytek neb stěny. Na nádražích 
ukončení slepé koleje buď nárazníky 
neb hromadou hlíny, aby vagony nevy
jely z kolejí.

Heusler Filip (* 1859 v Novém Městě 
na Moravě), český homiletik, fará ř  ve 
Střížově; vydal m nohá kázání a redigo
val Homiletické Listy.

Hensler Jan, současný folklorista a bá 
sník moravský; psal do Obzoru Vladi
míra Šťastného.

Hevea Aubl., rod z čel. Euphorbiaceae 
(pryšcovitých), jsou jihoamerické stromy 
s trojčetnými listy. Z 10 d ruhů  nejvý
znamnější jsou H. brasiliensis Můll. 
(kaluh brasilský) a H. guyanensis Augl. 
(Siphonia elastica Pers., syn., k. obec
ný), jež poskytují hojně mléka, prýští
cího ze záseků v kůře. Mléko tuhne 
v prvotřídní kaučuk (para-kaučuk). Vý
voz surového kaučuku stoupl koncem 
XIX. stol. a hlavně pak ve XX. stol., kdy 
poznány byly nedocenitelné vlastnosti 
jeho. Přirozené porosty jsou v poříčí 
Amazonky. Kultury nedávají uspokoji

vých výsledků. Kaučuk získává se tak, 
že mléko, schytané do nádob, se sráží 
Namáčejí se do něho koly, natřené hlí
nou, zachycená vrstva mléka se v kouři 
vysušuje. Tento pochod se opakuje ně
kolikrát, až konečně asi 10 em tlustá 
vrstva se dává dosušovati n a  slunci, n a 
čež se po rozříznutí svleče. V této podobě 
neb shnětených kusech se vyváží. Páchne 
dýmem; barva hnědá až hnědočerná po
chází od ostatních přim íšenin (hlíny, 
pryskyřice, bílkovin, barviva atd.).

Hevenesi Gabriel (1656—1715), sloven
ský bohoslovec, 1671 jesuita, děkan uni
versity v Trnavě; sebral 128 svazků listin 
a rukopisů, týkajících se dějin uher.

Hevera Čeněk (1836—1896), český poli
tik a odbor, spisovatel. 1875—1890 říš. 
poslancem. Hl. dílo: Švýcarsko, jeho
ústava, vláda a sam ospráva (1890).

Hevera Jos. Stanislav (* 1874), čes. no
vinář; působil ve Venkovu, Dni a od r. 
1916 byl šéfredaktorem Nár. Listů. Po 
převratu jmenován šéfredaktorem úřední 
Československé republiky. Sp.: Pravda 
o ČSR. (1922).

Heveroch Antonín, MUDr. (* 29. I. 1869, 
f  2. III. 1927), od r. 1909 řádný profesor 
psychiatrie na čes. univ. a od r. 1919 vrch. 
řed. zemského ústavu pro choromyslné 
v Praze, president České lékař, komory. 
Napsal dlouhou řadu vědeckých prací, 
z nichž uvádíme: Diagnostika chorob du 
ševních (1905), O podivínech a lidech ná 
padných (1901), O spánku (1921), Výklad 
ke sporu o smrti Bedř. Smetany a doslov 
k tomu (1925), Delirium epileptické 
(1927) a j.

Heves, macT. komitát mezi Dunajem a 
Tisou, 3591 km 2, 237.590 ob., pojmenovaný 
podle m. H. (9985 ob., zřícenina hradu, 
pěstování melounů). Hl. m. kom itátu je 
Jager (něm. Erlau, 30.000 ob.).

Hevlín (Hóflein), o. na  Mor., okr. Znoj
mo, 2384 ob. (195 č.). Celní stanice, fin. 
insp., parn í m lékárna, pěstování vina, 
hosp. druž.

Hevrdle Adolf (1859—1900), český agro
nom a odborný spisovatel o rolnictví. Ře
ditel hosp. školy v Sedlčanech.

Hewelka Jerzy (* 1889), polský m alíř  
v Krakově.

Hexa (řec.), šest.
Hexactinellida, Q* houby mořské.
Hexaědr, o* krychle.
Hexagon, Q* šestiúhelník.
Hexagonální soustava Q* krystalografie.
Hexagram  (řec.), obrazec vzniklý ze 

dvou rovnostranných trojúhelníků, je-
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muž se přičítá mystický význam; m á ve
likou důležitost v židovském kultu jako 
Davidova hvězda.

Hexagynní (řec.), šestičnělké, květy se 
6 oddělenými čnělkami; odtud Hexagy- 
nia, rod Linnéova systému.

Hexachlorethan, C2Clfl, připravuje se 
katalytickou reakcí chloru s acetylenem 
nebo účinkem chloru na perchlorethy- 
len, bílý krystalický prášek; slouží jako 
náhražka kafru při výrobě celuloidu a 
třaskavin, hlavně však jako jed proti 
hmyzu.

Hexachord (řec.), stupnice se 6 diato- 
nickými stupni; pochází od Quida 
z Ar&zzá (nebo od některého z jeho žáků) 
a byla zavedena místo řeckého tetra- 
chordu. o* solmisace a řecká hudba.

Hexalin (cyclohexanon), C6H uO H ; při
pravuje se hydrogenisací fenolu vodíkem 
za použití niklu jako katalysátoru a de
stilací; po kafru vonící kapalina, vře při 
160°, spec. v. 0,945, slouží jako rozpustidlo 
a přidává se do mýdel.

Hexameron (hexahemeron), titul pro 
sbírky novel, jež se vypravují v šesti 
dnech, jako Wielandova sbírka: H. von 
Rosenhayn; zvi. knihy, jednající o stvo
ření světa v šesti dnech.

Hexam ethylentetram in, urotropin, ami- 
noform, formin, C0Hi2N4 nebo N (CH2N = 
CH2)3; vyrábí se odpařováním směsi for- 
maldehydu a amoniaku ve vakuu nebo 
vedením suchého plynného čpavku přes 
zahřátý paraformaldehyd. Tvoří bezbar
vé, lesklé krystaly, ve vodě snadno roz
pustné, chuti s počátku nasládlé, pak n a 
hořklé. Asi při 100° C sublimuje, při 
263° C vře. Zahříváním s kyselinami 
štěpí se opět na amoniak a formaldehyd. 
Urotropin slučuje se snadno s různými 
jinými látkami na  specielní léčiva. 
Slouží hlavně jako prostředek, rozpouště
jící kyselinu močovou a při různých cho
robách močových.

Hexameti (šestiměr), Reky vytvořený 
šestistopý daktylský verš, jehož poslední 
stopa je zkrácena o slabiku. První čtyři 
daktyly mohou se nahraditi spondeji, 
řidčeji pátý. Schéma:

— u u  | — u u  | — u u  | — u u  | — U U  | — KJ 

Pomlčky mezi stopami nazývají se cae- 
sury. H. používán byl jako forma verše

v hrdinských zpěvech (odtud versus he- 
roicus), nebo byl spojován s pentametrem 
v elegické distichon. V češtině používal 
h. přízvučného Kollár (Slávy dcera).

Hexamiton (řec., středov. examitum, 
z toho aksamit, samet), ve středověku 
„šestipramenná“ látka hedvábná.

Hexanchidae, Q* žralokovití.
Hexanitrocelulosa, C24H 28(N 02)o02q, lépe 

hexanitrát celulosy; tvoří se vedle jiných 
n itrá tů  celulosy působením směsi konc. 
kyseliny sírové a dusičné na celulosu. 
Podle stupně zředění kyseliny a doby pů 
sobení tvoří se různé sloučeniny celulosy 
s kyselinou dusičnou, sloužící hlavně 
k výrobě střelné bavlny, kolodia, um ě
lého hedvábí, nitrocelulosových laků a p.

Hexanitrodifenylamin,
NH[C6H2(N02)3]2, tvoří se působením ky
seliny dusičné na difenylamin. Jsou to 
pěkné, oranžové krystalky, ve vodě roz
pustné. Jeho sodná nebo amonná sůl 
sloužila dříve jako žluté barvivo (Auran- 
tia), způsobovala však u některých lidí 
značné kožní vyrážky. Dnes používá se jí 
pouze k barvení fotograf, filtrů. Hexa
nitrodifenylamin slouží též jako výbuši- 
na k plnění granátů.

Hexany, uhlovodíky o vzorci C6H14. 
Normální hexan CH3. (CH2)4 . CH3, jest 
hlavní součástí petrolejového éteru, bez
barvá kapalina o spec. v. 0,663, bod varu 
68,4—68,8°.

Hexapla (řec., šestinásobné), bible Ori- 
genem zpracovaná, jejíž text Starého zá
kona jest psán v šesti sloupcích: hebrej
sky hebrejským a řeckým písmem a ve 
čtyřech různých řeckých překladech.

Hexapoda, Q* hmyz.
Hexastychon (řec.), strofa o 6 verších.
Hexastylos, chrám se šesti sloupy 

v čele.
Hexatench (řec.), označení pro pět knih 

Mojžíšových s knihou Josuovou.
Hexiny, CeHio, nenasycené uhlovodíky 

řady acetylenové s jednou vazbou troj
nou. Náleží sem na př. n-butylethylacety- 
len, hexin (1), CH=C(CH2)3CH3, methyl- 
propylacetylen, hexin (2),

CH3.C =  C .(C H 2)2CH3.
Oba jsou kapaliny vroucí při 71.5° (1) a 
84° C (2); nem ají však žádného praktické
ho významu.

Hexity, CeHnOa nebo
CH2. OH(CH . OH)4CH2. OH, 

alkoholické cukry se šesti skupinami 
hydroxylovými. Podle prostorové isomé- 
rie jest tu možno 10 různých isomérů, 
z nichž jest 8 již známo. Jsou to d- a 1- 
mannit, d- a 1-sorbit, d- a 1-idit, dulcit a 
d-talit. Nejdůležitějším jest d-mannit 
alkoholický cukr, rozšířený hojně v říši
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rostlinné. Vyrábí se z manny, k terá  vy
téká z větví a kmene jasanu  mannového 
(Fraxinus ornus) buď samovolně účin
kem vyšší teploty anebo po poranění k ř í 
sem mannovým (Cicada orni), po př. po 
poranění úmyslném. Vyteklá šťáva tuhne 
v žlutavé sladké krůpěje, které se sbí
rají a slouží jednak za pochoutku, jednak 
k přípravě mírně počistivých léků. Vy
vářením  m anny alkoholem přechází do 
roztoku m annit a ten ochlazením vylu
čuje se v podobě bílých, násládle chu tna 
jících krystalků, ve vodě i alkoholu roz
pustných, tajících při 166.1° C. Používá 
se ho v lékařství jako projím adla a jako 
sladidla pro diabetiky. L-mannit získán 
byl uměle redukcí 1-mannosy. D-sorbit 
obsažen jest v bobulích jeřábu obecného 
(Sorbus aucuparia) a  i v jiných druzích 
ovoce. Připraven byl také uměle redukcí 
d-glukosy, 1-sorbosy a j. L-sorbit p řip ra 
ven byl pouze uměle redukcí cukrů d-glu
kosy a d-sorbosy. Dulcit (melampyrit), 
optický nečinný cukr, byl nalezen na př. 
v kůře a šťávě brslenu (Evonymus vul- 
garis) a v černýši hajn ím  (Melampyrum 
nemorosum) a v m anně madagaskarské, 
k terá  je skoro čistým dulcitem. Vyrábí se 
z ní vyvářením s vodou. Tvoří bezbarvé 
krystalky, ve vodě dobře, v alkoholu 
špatně rozpustné, tající při 188° C. Byl 
vyroben také uměle podobně jako i další 
cukry d-idit a d-talit. Význam cukrů této 
skupiny jest poměrně malý; jsou jednak 
součástí potravin, jednak používá se jich 
jako náhrady za obyčejný cukr při ně
kterých nemocech, hlavně při cukrovce.

Hexosa, Q* cukry.
Hexosy, v říši rostlinné a živočišné 

velmi rozšířené uhlohydráty se 6 atomy 
uhlíku. Vznikají hydrolysou polysaccha- 
ridů a fermentací glykosidů. Jsou větši
nou krystalické, rozpouštějí se snadno ve 
vodě a alkoholu, chutnají sladce. Dělí se 
na  aldosy (aldehydalkoholy) a ketosy 
(ketonalkoholy).

Hexyl, organický radikál, odvozený od 
uhlovodíku hexanu odnětím jednoho vo
díku. Sám o sobě není schopen existen
ce, jest však přítomen ve všech hexyl- 
sloučeninách, které si můžeme předsta- 
viti jako sloučeniny tohoto radikálu. Tak 
na př. hexylchlorid, C6Hi3 . Cl, hexylalko- 
hol CaHis. OH, atd.

Hexylalkohol, CflH13. OH, dá se odvo- 
diti od různých hexanů náhradou vodíku 
skupinou hydroxylovou. Jest celkem mož
ných 17 růz. isomérních sloučenin. Nor
m ální hexylalkohol CH3(CH2)4CH2OH, ob
sažen jest ve formě svých esterů (octanu 
a máselnanu) v oleji ze semen bolševní
ku (Heracleum giganteum) a jest obsa

žen v malém množství též v přiboudlině. 
Vře při 155.8°, m á hutnotu 0.820. Získává 
se rektifikací přiboudliny a používá se 
ho k výrobě některých esterů.

Hexyleny, C6Hi2, uhlovodíky nenasyce
né (olefiny) s jednou dvojnou vazbou. 
Normální hexylen CH3(CH2)3CH =  CH, je 
řídká kapalina, h =  0.683, vroucí při 64.1° 
C. Nemá praktického použití. Dále zná
mo jest ještě 9 různých isomérních he- 
xylenů, lišících se od sebe struk turn ím i 
vzorci. Nemají praktického významu.

Hexylová kyselina, kaprylová kyseli
na, CH3(CH2)4C02H, jest obsažena v po
době svých glyceridů v másle kravském 
a kozím, v oleji kokosovém a j. Vzniká 
také při kvašení máselném a zbývá v po
dílech vysokovroucích. Z těchto podílů 
dá se získati opětovnou destilací při vyšší 
teplotě. Je to olejovitá, silně kyselá ka 
palina, vroucí při 202° C, h. — 0.929. Ve 
vodě jest nerozpustná. Jest důležitou su 
rovinou pro výrobu různých esterů, kte
rých se používá k přípravě t. zv. ovoc
ných éterů.

Heybal Antonín (1815—1886), fa rá ř  ve 
Vlkoši, teologický spisovatel a česko-lat. 
básník. Hl. dílo: Poem ata pro exercitio 
studiosae juventutis elaborata 1850 (1852).

Heyda Jaroslav (1856), český malíř. 
Studoval v Praze a věnoval se nejdříve 
genru, pozd. krajinářství. Provedl obra
zy: V páté čtvrti pražské (maj. Kraso- 
umné jednoty), Sirotek (Krásoum, jed.), 
Dědův odkaz, atd.

Heyden August (1827—1897), něm. m a
líř; maloval dekorativní obrazy, ilustro
val a napsal řadu odbor, spisů o krojích.

Heyden Jan van der (1637—1712), nizo
zemský m alíř architektur.

Heyden Otto (1820—1897), něm. malíř; 
maloval výjevy ze života vojenského, zvi. 
z r. 1866.

Heydrich František, m alíř  na  skle 
v letech 1800—11.

Heyduk Adolf, PhDr. h. c. (* 6. VI. 1835 
v Rychmburku, f  6. II. 1923 v Písku), 
čes. spisovatel, prof. kreslení na  reálce 
v Písku. Byl členem liter, skupiny „Má
jové11, jako druh V. H álka a J. Nerudy. 
Byl lyrik prostého srdce a jednoduché 
mysli, zanícený pro přírodu a národní 
motivy historické i genrové, jehož nejpři
rozenějším výrazem byla píseň. I v del
ších epických skladbách projevuje se 
toto lyrické založení. Z jeho četných 
knih nejvýraznější jsou lyrické sbírky 
z první básnické doby jako Lesní kvítí 
(1873), Cymbál a gusle (1876), z pozdější 
doby Ptačí motivy (1897). V epice vyniká 
alegorie Dědův odkaz (1879), dějepravná 
skladba Za volnost a víru (1881) a Zpěvy
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pošumavského dudáka (1899). Z prózy 
nejcennější jsou Vzpomínky literární
(1911), informující o kruhu Májovém. — 
Literatura: Fr. Tichý, A. H. a jeho dílo 
(1915), spis, založený na osobním styku; 
Arne Novák, Zvony domova (1917).

Heyduk Bedřich (1832—1890), čes. agro
nom a odborný spisovatel. Žil v Rusku, 
kde organisoval zemědělství na Kavkaze.

Heyduk František (1823—1885), český 
spisovatel populár.-historických a země- 
vědných děl. Užíval pseudonymu F. H. 
Richmburský.

Heyduk František (* 1868 v Praze), čes. 
hudební skladatel a teoretik, prof. na 
býv. Strakově akademii, ředitel kůru 
u sv. Jindřicha. Jeho skladby patří hl. 
oboru hudby orchestrální a duchovní. 
Jako pedagog vychoval řadu vynikají
cích umělců.

Heyduk Jaroslav (* 1863 v Praze,
f  19. II. 1918 v Tuapse u Černého moře), 
byl prvním praporečníkem České d ru 
žiny na  Rusi a její nejstarší dobrovolník.

Heye Wilhelm (* 1869), něm. generál, 
bojoval u Ivangorodu, a podal zprávu 
o demoralisaci vojska, k terá donutila cis. 
Viléma II. k abdikaci. Od 1926 šéf vojen
ské správy.

Heyman Stanislaw (1843—1919), pol. 
malíř, portretista.

Heymans Adrien Joseph (1839—1921), 
holandský malíř.

Heyne Jan (* kol 1799), m alíř v Praze 
1845.

Heyrenbach Joseph (1738—1779), je
suita, dvorní knihovník ve Vídni. Napsal: 
Uber die Slaven in Osterreich (1795).

Heyrovský Jan (1799—1865), čes. lesník. 
Napsal: Ausweis des Domainen-Wald- 
besitzes im Kronlande Bóhmen mit des- 
sem Administrations-Nachweise (1858).

Heyrovský Jaroslav, PhDr. (* 20. XII. 
1890), Dr. of Science londýn. univ., prof.

fysikální chemie čes. univ., Fellow of 
University College, Londýn, řed. ústavu 
pro fysik, chemii, čl. Č. Ak.; autor mnoha 
vědeckých prací; objevitel prvku dvi- 
manganu r. 1927 spol. s prof. drem Do
le jškem

Heyrovský Leopold, JUDr. (1852—1924), 
univ. prof. v Praze. Studoval v Čes. Bu
dějovicích a Praze. R. 1876 povýšen na  
doktora práv. Habilitoval se pro obor 
římského práva, r. 1890 stal se ř. prof. 
Napsal mnoho odb. a vědeckých prací, 
jakož i různé rozpravy do čas. Právník, 
Atheneum, dále do Ottova Nauč. Slov
níku, jakož i do odborných časopisů ně
meckých. Stál vždy v čele sociálních 
institucí studentských a k uctění jeho 
jména založen při spolku právníků 
Všehrd podpůrný fond.

Heyse Paul von (1830—1914), něm. bás
ník. Jeho novely vynikají jemnými 
charakteristikami, poutavým dějem a 
teplou živostí, na př.: L’Arrabbiata, Die 
Einsamen, Der letzte Kentauer a j. Jako 
dram atik byl též plodný, nikoliv však 
úspěšný. Pracoval též na poli románu 
(Kinder der Welt) a veliký význam má 
jako lyrik (Verse aus Italien, Ein Winter- 
tagebuch). R. 1910 obdržel Nobelovu cenu 
za literaturu.

Heythum Antonín (* 1901), čes. malíř- 
konstruktivista, architekt. Vyniká hl. j. 
divadelní výtvarník a pracuje pro četná 
divadla scénické výpravy (Nár. divadlo, 
Osvoboz. div. atd.).

Heywood (hevud) John (1497—1577), 
angl. dramatik. Sp.: Proverbs and Epi- 
grams a řadu meziher (Interludes).

Heywood Thomas (* 1575, + po r. 1648), 
angl. spisovatel. Trvalou cenu mají jeho 
tragedie s látkou z vrstev měšťanských.

Hezina František, současný vydavatel 
děl katol. básníků, překladatel duchovní 
poesie, továrník suken v Humpolci.

Hf, chemická značka pro jeden atom 
prvku hafnia.

Hg, chemická značka pro 1 atom rtu ti 
(hydrargirum).

Hiadel, o. na  Slov., okr. B. Bystrica, 
758 čs. ob.

Hianzové, němečtí obyvatelé Burgen- 
landu v počtu asi 250.000.

Hiát, 1. (lat. hiatus, čes. průzev), setká
ní se dvou samohlásek na konci slova 
a na  začátku dalšího; v řečtině a latině 
býval odstraňován elisí; — 2. v anatomii 
h iátem  zove se štěrbina na tkáni, jíž 
procháuzí nerv, žíla, tepna.

H iaw atha (hajavata), náčelník Indiánů 
Onondaga, založil v XVI. stol. Spolek pěti 
národů Irokesů, k němuž přistoupil 
r. 1714 kmen Tuscarora. Epos Longfel-
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lowův Song of H. (přel. J. V. Sládek, 
1909).

Hibachl (jap., hibači), často umělecky 
zdobená nádoba na žhavé dřevěné uhlí, 
u níž si Japonec hřeje ruce; většinou ze 
dřeva a kovu.

Hiberňáci, irští františkáni, usadili se 
v XVII. stol. v Praze p ři kostele sv. 
Ambrože, v domě nynějšího finanč. ře 
ditelství (proti Prašné bráně).

H ibernální (pozd. lat.), zimní; hiber- 
natio, přezimování, zimní spánek.

Hibernia, o* píďalky.
Hibernia (Ivernia), lat., Q* Irsko.
Hiberus, O* Ebro.
Hibiscus L. (prosvirník), rod slézovi- 

tých (Malvaceae), keře a stromy, s ku la 
tým i neb laločnatými lístky. Nádherné, 
velké, rozevřené květy, stojí jednotlivě 
v úžlabí při konci větve. Plody jsou pěti- 
pouzdré tobolky. Více než 180 druhů, 
většinou tropické. H. Rosa chinensis L. 
(p. čínský) je jednou z hlavních okras ja 
ponských zahrad. I u nás kvete venku. 
Roste ve Vých. Indii a Číně. Lilákovité

Hibiscus rosa 
sinensis.,

Hibiscus
cannabinua.

květy, tmavě žilkované, m á H. syriacus 
L. (p. syrský). Je-li v zimě chráněn, vy
drží u nás. Vlastí jeho je Orient a Ja 
ponsko. Na mořských březích všech 
tropů je rozšířen H. tiliaceus L. (p. lipo
vý). Ve Východní Indii je stromovitý 
velkokvětý H. mutabilis L. (p. proměn
ný), jenž má ráno květy bílé, v poledne 
růžově červené a večer purpurově čer
vené. Přichází rovněž v jižní Evropě. 
H. cannabinus L. (p. indický), jednoletý, 
listy pojídají se jako zelenina, ze semen 
tlačí se olej. Zároveň poskytuje vlákna, 
důležité předivo. H. esculentes t, Abel- 
moschus esculentus.

H iblei Silvestr (f 1710), čes. ilum inátor
XVII. věku, františkán, od 1695 pracoval 
na třech chorálních knihách pergame
nových s iniciálkami v Zásmukách.

Hibrida (bastard, míšenec) slulo u Ří
m anů bud  dítě otroka a ženy svobodné, 
nebo zvíře, pocházející ode dvou zvířat 
různého druhu, na př. mezek. — Vox h. 
značí slovo, složené ze dvou různých 
jazyků, na př. lat. a řec., bigamie (bi 
lat., gamie řec.).

Hibsch Josef Emanuel, PhDr. (* 1852), 
českoněmecký geolog, prof. v Děčíně. 
Prozkoumal Kavkaz a České Středohoří.

Hibschit, H4CaAl2Si2Oio, lawsonitu po
dobný nerost, tvoří bezbarvé nebo na 
žloutlé krystaly a jest kontaktním  m ine
rálem; nachází se v žule, slinu, vápenci 
a znělci.

Hickel Antonín (1745—1798), portretista  
a m alíř hist. obrazů, žil většinou v cizině.

Hickel Josef (* 1736 v čes. Lípě, + 1807), 
dvorský malíř ve Vídni.

Hickel Karel (# 1811 ve Vídni), d ram a
turg  Stavovského divadla v Praze v le
tech 60.

H ickmann Alois Ludvík, čes. karto 
graf, školní inspektor, vydal mapu nábo
ženských poměrů českých (1880).

Hickoryový ořech, též dřeva. Q* Cary a.
Hic Rhodus, hic salta l lat. přísloví: 

Zde je Rodus, zde skákej!, t. j.: tady to 
platí, zde ukaž, co umíš (podle Eso- 
pových bájek).

Hidalgo (šp., idalgo), špaň. neb port. 
šlechtic nižšího stupně.

Hidalgo, mexik. zl. mince (14-805 gr zl.) 
po 10 pesos =  asi 352 Kč.

Hidalgo, s tá t v Mexiku, 20.884 . km 2, 
627.991 ob., zaujím á vých. Sierra Madre, 
leží ve výši 1500—2500 m. Hory jsou oles- 
něné, údolí úrodná. Pěstuje se kukuřice, 
boby, pšenice, oves, pepř, brambory. Za
nedbané hornictví produkuje stříbro, 
olovo, měď a železo. Železnice jsou jen 
na jihu. Hl. m. Pachuca (40.000 ob.).

Hidalgo y Castilla Miguel (1753—1811), 
mex. nár. hrdina, kněz, odpůrce Španělů. 
Byl jimi jako organisátor povstání za
střelen.

H idari Jingoro, legend, japon. sochař, 
* domněle 1594; připisují se mu dřevo
řezby v četných chrámech.

Hidásnemeti, pohrán, stanice v Maďar
sku; čs. celnice a fin. stráž; p. Čaňa. Je
viště četných bojů v červnu 1919, Maďary 
konečně dobyto a jim definit. přiřčeno.

Hideghéi, o. n a  SI., okr. šam orýn, 94 
ob. (1 čs.).

Hidegkút, a* Studená n a  SI.
Hidegpatak, a* Kolbachy na SI.
Hidegrét, Q* Paškovci na Podk. Rusi.
Hidrosis (řec.), v lékařství odbor. výraz 

pro pocení.
H idrotica (řec., léky hidrotické), léky, 

působící pocení.



H lem ýždi a slimáci.
i. Hlemýžď keřový (Helix hortensis). 2. Mladý plzák. 3. Slimák popelavý (Limax cinereus). 4. Plzák 
lesní (Arion empiricorum) ve tmavé odrůdě. 5. Hlemýžď liajní (Helix nemoralis). 6. Hlemýžď zahradní 

(Helix pomatia). 7. Plzák lesní (Arion empiricorum) v červené odrůdě.
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Hidvég, o. na SI., okr. Krupina, 904 ob. 
(28 čs.); celnice.

Hidža Djuro (* 7. II. 1752, + 27. X. 1833 
v Dubrovníku), lékař, lyrický básník a 
překladatel antických básníků, hl. Ver- 
gilia a Horacia, jehož ódy vydal r. 1849.

Hieber František (* 1791 v Sušici, f  1849 
v Bechyni), katolický bohoslovec; vydal 
Cesta křížová (1828).

Hiebl Antonín (* v Cremoně v Itálii), 
knihtiskař v Praze 1770.

Hiebel Antonín Jan (* 1710 v Praze), 
malíř pražský 18. st., 1726 jesuita, učitel 
na českých školách, od 1769 v Praze kde 
f ;  kreslil výjevy ze života světců.

Hiebel Jan (1681—1755), malíř v Praze 
od roku 1708. Maloval kostelní fresky a 
oltářní obrazy.

Hiecke Wenzel (1852—1895), něm. děje
pisec, knihovník v Praze. Hl. dílo: Die 
Berka von Duba (v Mitt. des Vereines f. 
d. Gesch. d. Deutschen in Bóhmen, roč. 
24—26).

Hieniongová essence, roztok kafru a 
éterických olejů v alkoholicko-éterickém 
extraktu z vavřínových listů a květů. 
Slouží jako domácí lék.

Hieracium L. (jestřábník), rod složno- 
květých (Composita) ze skupiny Liguli- 
florae (jazykokvěté). Má oblou lodyhu, 
víceřadý zákrov, chmýr špinavě bílý. 
Celý rod je velmi pro
měnlivý, pro množství 
variet a přechodů mizí 
pojem druhový, a záro
veň stojí nejvýše mezi 
složnokvětými. Roste 
ve všech polohách a 
hlavně v pásmech hor
ských na lučinách, kte

ré zdobí množ. jasně 
žlutých úborů. Čím vý
še, tím úbory květní 
jsou větší, světlejší a 
celá rostlina chrání se 
hustým trichomovým 
hávem, jenž je složen Hieracium piioscLia.
z dlouhých a měkkých 
chlupů jednoduchých, W ' 0) 1>l0í' 
kratičkých trichomových hvězdiček a 
paličkovitých, žláznatých chloupků. Čítá 
na 400 druhů. Skoro bezlistou lodyhu 
a  nekvětné šlahouny má H. pilosella L. 
(jestřábník chlupáček), H. auricula L. 
(|j. myší ouško), H. aurantiacum  L. (j. 
rudokvětý). Zajímavo je po stránce oeko- 
logické, že některé druhy  jestřábníků 
jsou schopné množení parthenogene-

tického, t. j. vytvářejí klíčivá semena, 
aniž by byly oplozeny.

Hierakonpolis, m. Hórovo, na záp. bře
hu nil. proti Nechabu (Elkabu).

Hierapolis, 1. ant. m. ve Velké Frygii, 
s uctíváním bohyně zem. úrody Kybely 
a se slav. lázněmi. Již za časů sv. Pavla 
byla v H. křesť. osada, pozd. biskupství, 
dnes zříceniny u Tambuk-Kalessi. 2. M. 
v syrs. kraji Kyrrhestika, při siln. z An
tiochie do Mesopotamie, syrs. Mabbug, 
řec. Bambyke.

Hierarcha (řec.), pův. nejv. hlava kněž
stva, nyní zvi. přívrženec, přítel (svět.) 
vlády kněží (c^ hierarchie).

Hierarchie (svatovláda), znamená v š ir 
ším smyslu všecky pokřtěné, ježto jsou 
křtem povoláni, aby s Kristem panovali. 
V užším smyslu je to pořad mocí, pro
půjčených katol. církví duchovním oso
bám, za schopné uznaným k zastávání 
určitého cirk. úřadu. Pravomoc i Svěcení 
těchto osob je různě odstupňováno a za
chován při tom přísně princip nadřadě- 
nosti a podřaděnosti. H. bývají také na 
zýváni vyšší cirk. hodnostáři jako celek.

Hieratický sloh (řec., posvátný sloh, 
nazývaný též archaistický sloh), v řec. 
dějinách umění až do císař, dob podrže
né napodobení nejst. řec. skulptur, stylu, 
zvi. na  bohosluž. nářadí; vyznačuje se 
ztuhlým držením těla a roucha a ztrnu- 
lým výrazem obličeje.

Hieratické písmo, a* hieroglyfy.
Hierodulové (řec., chrámoví otroci), 

osoby povinné svatyni k nižš. službám, 
často ve velkém množství, též osoby žen., 
na př. služebnice Afroditiny v Korintě.

Hierofalco (sokol), rod ptáků sokolo- 
vitých (Falconidae). Nejznámější druh
H. candidans Gmel. (sokol lovecký), má 
bílé peří, černohnědě skvrnité. Oko je 
obklopeno nahým, zelenavě žlutým krouž
kem, má hnědou duhovku, zobák n a 
žloutle modrý. Noha dospělého slámově 
žluitá, mladého modrá. Hnízdí v Grónsku, 
na Nové Zemi, Islandě a Labradoru.
H. gyrfalco Lirnn. (sokol norský), shora 
temně šedomodrý, na hřbetě a pláštíku 
černý, temné pásky na šedomodrém 
ocase, křídla hnědočerná, temně skvrni
tá, žlutavě bílá spodina, kalhotky na 
příč pruhované. Je asi nejmenším so
kolem. Hnízdí na severu Skandinávie, 
v severním Rusku a vých. Sibiři. Nej
raději hnízdí na mořských březích v blíz
kosti ptačích hor. Potravou jsou mu 
mořští ptáci, ale i zajíci a veverky a vů
bec všichni opeřenci. Užívalo se jich 
k lovu. Kdysi velmi vážený jako lovecký

Nový slovník naučný. — Svaaek IX. 2
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sokol byl H. cherrug Gray. (raroh ve
liký =  sokol veliký); m á narudlé témě, 
kryté černohnědými podélnými skv rna 

mi, jež se sbíhají na  šíji a tvoří jednot
nou temnou skvrnu. Čelo nažloutlé, zá
hlaví bílé, podél plavě hnědé, jakož 
i vrch i letky ramenní, hrdlo nažloutle 
bílé. Horní zobák je rohově šedý, spodní 
nažloutlý, noha nazelenalá neb voskově 
žlutá. Hnízdí v Rakousku, Haliči, Polsku, 
U hrách a na Balkáně. U našich sokol
níků těšil se velké oblibě.

Hieroglyfy (řec.), posvátné písmo, obr. 
písmo, vl. rytby st. Egypťanů. Jejich vy
nález a používání sahá do doby před kr. 
Menesem (Q* Egypt, dějiny). Eg. st. p ís 
mo, právě tak  jako čin., m á  pro každé 
slovo vl. znak. Slov. znaky podávají n e j 

bližší skut. obraz pojmen. - předmětu. 
Pro abstr. pojmy volil se symbol, na př. 
nohy pro pojem choditi. pozd
ro z v o j i  přišlo se ze slov. zn. pro slova 
kt. pozůstávala pouze z jedné souhlásky, 
n a  výběr 25 zn., jichž bylo zde všude 
užíváno, kde dotčená souhláska před 
cházela. Tak se utvořila  celá abeceda. 
Pro vyloučení nejasnosti připisoval se 
ještě pův. znak slova. Tyto vysvětlivky 
jm enují se „determinativa". Během času 
užívalo se zatím  i st. slov. znaků, takže i 
vzniklo místo 25 písmen něk. set h. Sa- I 
mohlásky se v eg. písmě nepsaly. Baby- 1 
Ion. a řec. přepisem eg. slov, jakož i 
koptickým přepisem, jenž byl psán řec. 
literami, podařilo se moder, badání zji- 
stiti aspoň zčásti samohl. soustavu.
V celku jsme však při čtení samohlásek 
odkázáni n a  libovol. postup. V celk. sy
stému h. rozeznáváme tyto třídy znaků:

1. si. obr. znaky, užívané ve svém puv. 
významu, jako ® tp-t „hlava",  h ’,t

označil (determinative), na př. 

„muž", ^  „žena“, „jisti, piti, mlu- 

viti‘\  -jr~  „choditi11, = abstraktní,

Q strom. Všecky t. znaky byly psány 

vedle sebe, takže se psalo svr „píti“ 

^  ( —*— — souhl. s, — označ, 

slabiky, <z=> konc. souhl., ftů determi

.začátek", t>* „země11, mv

„voda"; 2. obr. zn., jež byly přeneseny 
na jiné slovo, které mělo skoro stej. 
souhlásky, na př. jako by se si. „dvůr" 
psalo s obr. „dveří", je tedy zn. CH pro 
„dům" přenesen na prj „vycházeti",

s.’ „husa" přenesena na  s*’ „syn"; 

3. obr. zn.,. jež byly konečně čistě zvuk. 

zn. pro 2 souhl., na př v! vr,

mn, ^ 3 7  nb; 4. zn. s jednou souhl. 

na  př. (j j, J b, □  p, K   f, www n,

r. r o  h; 5. obr. zn., jež se kladly 

za slova, aby se jejich význam blíže

nativum). Písmo samo běží zpravidla od 
prava do leva, připouštějí se však i vý
jimky. Rozluštění h. bylo dlouho záha
dou. Teprve tažení Napoléona I. do 
Egypta přineslo egyptologickému ba 
dání novou epochu nálezem dekretu 
(psaného egypt. h., egypt. kursivou [li
dově] a řec. písmem) egypt. kněží, pro 
Ptolemaea V. Epifana. Z řec. a  lid. 
p ísm a pokusili se badatelé rozluštili 
st. eg. písmo. Postup času a denní potře
ba vedly k  rozvoji růz. d ruhů  písem. H. 
byly vytesávány v kam eni buď jako plo
ché reliefy n. byly vřezávány n. m alo
vány. Nia zvi. jemnou práci ukazují h. 
n a  náhrobcích v Medumu. V hierogl. 
kniž. písm u upla tňu jí se jednodušší, 
kulatější tvary, jež jsou v písemnostech 
den. života v ještě více zkrácené a  spo
jené formě. Toto kursiv, písmo zvalo se 
obyč. „hieratické písmu". Tak značí h.

m v kn. písmu * v kursivě

^  ^  kurs. vyvinulo se v VII. st.

př. Kr. dalš. zkratkam i a  spojováním 
demotické (lidové) písmo. Hieroglyfy 
psaná st. eg. l i te ra tu ra  je převážně ná- 
bož. rázu. Též v demot. písemnictví pře
vládá náboženská literatura . — Lit.:
II. Brugsch, Hieroglyphisch-demotisches 
YVórterbuch (1867—82, 5. sv.); Erman, 
Agyptische Chrestomathie (1904).

H ierogram ati (řec. hierogrammateis), 
v Řecku Egypťané, k teří rozuměli sv. 
písmu, t. j. hieroglyf, písm u; pak hlavně 
učenci a tř ída  kněží, již byli v těžších 
případech radou nápomocni.

Hierochloe Gmel. (tomkovice), rod trav, 
vytrvalé se zvonkovitými, trojkvětými, 
ponejvíce hnědožlutými klásky, z nichž 
jen střední je plodný. H. odorata Wahl, 
(tomkovice vonná), roste na  bažinatých 
lukách středního Polabí, v již. Moravě.
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Obsahuje kum arin, jehož po
užívá se do alkoholických 
nápojů. H. austra lis  R. Sch.
(tomkovice jižní), je trsna tá  
ja rn í hustá  tráva. Rovněž 
velmi aromatická.

Hieroklés (* 75 po Kr.), 
řecký filosof, skladatel m ra 
voučné knihy, k terá  se ve vý
tahu zachovala v Antholo- 
gion od Stobaea, a knihy Za
čátky ethiky, k terá  byla n a 
lezena na papyru.

Hieromonachos (řec.), mnich 
s kněž. svěcením, naproti 
tomu bratr-laik  nebo obyčej- Hierochloe 
ný mnich. odorata.

Hierón (Hiero, + 467 př. Kr.), syrakuský 
vládce. II. I. (starší) následoval svého 
b ra tra  Gelona do Syrakus a povznesl se 
na nejmoc. knížete Sicílie. Největš. činem
H. bylo zničení moci E trusků  na moři.

Hierón II. (mladší, + 214 př. Kr.), syn
Hieroklův; zúčastnil se polního tažení 
s Pyrrhem  z Epiru a byl 299—298 př. Kr. 
syrakuským i povýšen na  krále. Zajistil 
svůj stát mírem, povznesl blahobyt a 
ozdobil Syrakusy stavbami.

Hierónymos z Kardie (v Thracii), řec. 
dějepisec, asi 364—260 př. Kr. Jeho ději
ny z doby od pohřbu Alexandrova do 
sm rti Pyrrhovy byly hlavním  zdrojem 
pozdějším autorům. Zachovaly se ale 
pouhé zlomky.

Hieronym us (fr. Jérome, žerom), 1807— 
1813 králem  vestfal., Q* Bonaparte.

H ieronymus Aemiliani (1481—1537), 
křest, světec, zaklad, družiny Somasků. 
Svátek: 20. července.

Hieronymus de Moravia, Q* Jeroným 
Moravský.

Hieros (ve složeninách hiero-, řecký: 
svatý). — H. lochos, svatý sbor, zřízený 
Pelopidou; sdružoval 300 vybraných The- 
banů, od 370—338, kdy byli pobiti Filipem
I. v bitvě u Chaironeie. Raději padli, než 
aby ustoupili. Podle antického vzoru zří
dil Ypsilanti 1821 řecký sbor v osvobozo
vacích válkách proti Turecku.

Hierosolyma (lat.), Q* Jerusalem.
Hiersche František, český bohoslovec, 

spolupracovník pražské Vlasti v 1. 90.
Hieserle z Chodů Jindřich Michal, o* 

Hyzrle.
High (haj), angl., vysoký, vznešený. 

H. life (lajf), vznešený svět. — H. Con- 
stable (khonstábl), ve středověku titul 
vůdce královských gard. — H. schools 
(skúlz), americká střední škola. — H. 
Tory, angl. vysoký šlechtic, gentleman- 
aristokrat.

Highness (hajnes), angl. výsost. His 
Royal IL, jeho královská výsost; ve Vel. 
Britanii titul členů král. rodiny.

Higine Ludvík (* z Neuchatelu ve Švý
carsku), rytec v Praze od let 1819.

Hichens (hičins) Robert (* 186í), angl. 
romanopisec a žurnalista ; ve svých 
psychologických románech ukazuje n á 
klonnost ke všemu abnorm álním u a my
stickému. V češt.: Bella Donna (Zd. F ran 
ta, 1917, 1927), Berberská ovce (A. Plešin- 
grova, 1917, 1928), Černý pes (táž, 1919), 
Hlas krve, Duch v žaláři (A. M. Vchyn- 
ská, 1928), Plodná réva (B. Šimková,
1925), Vzduch pouště (Fr. Pacák, 1921), 
Zahrada Allahova (J. Schulz, 1918).

Hikec Antun (* 1882), prof. v Záhřebě a 
spisovatel. Spolupracoval v Hrvat. Dja- 
ku, Bosanskoj Vili a j. časopisech, n a 
psal rom án Tajni pohod. Autor mono
grafie o Stjepanu Radiču (1925).

Hikl Jan (* 1860 v Bělé na  Mor.), český 
bohoslovec katolický, pracovník sociální, 
cestovatel a spisovatel homiletický. Sp.: 
Řeči nedělní (1890), Řeči sváteční (1891).

Hikl Karel (* 3. IX. 1866 ve Vídni), čes. 
literární historik a vydavatel děl českých 
autorů. Sp.: České obrození (J.920), Vyšší 
dívčí škola (1928); vydal výbor z V. Hál- 
ka, J. Wolkera, J. Jungm anna.

H ilar Karel Hugo, PhDr. (* 1887 v Su- 
doměřicích u Bechyně), čes. spisovatel a 
šéf činohry Nár. divadla v Praze. Vydal 
knížky veršů Komediantské motivy a P ís 
ně mládí, román Zákony a knihy essayí 
o divadelních problémech. Divadelní pro
m enády (1915), d iář novodobé d ram atu r
gie, Boje proti včerejšku a spis o fran 
couzském a českém symbolismu a deka
denci Odložené masky. Vydával časopis 
Moderní život (záhy zaniklý) a redigoval 
sbírku moderní četby Moderní biblioté
ku. R. 1910 byl lektorem Měst. divadla na 
Vinohradech, od r. 1913 byl tajemníkem 
a dramaturgem, od r. 1916 šéfem čino
hry Měst. divadla, od prosince 1920 šé
fem činohry Nár. divadla v Praze.

Hilarion svatý (291—371), křesťanský 
poustevník v Egyptě a Palestině. Život 
jeho napsal sv. Jeroným, básnický obraz 
života Jar. Vrchlický.

H ilarius Litoměřický (* 1412 v Litomě
řicích, t  1467 v Čes. Budějovicích), boho
slovec zprvu husitský, pak horlivý kato
lík, 1462 adm inistrá tor pražského arci
biskupství, odpůrce Jiřího z Poděbrad; 
psal Disputace s Rokycanou (1465), Trac- 
ta tus contra perfidiam aliquorum Bohe- 
morum, T raktá t o přijím ání pod jednou 
způsobou, trak tá t  O lučišti pekelném. — 
Lit.: Kalina, ČČH. 1899. Tobolka, Histor.
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archiv Čes. akad. 1898. Podlaha, Editio- 
nes II. 1905.

Hilarová Zdenka, roz. Baldová (* 20. II. 
1889), česká herečka. Byla členem čino
hry Měst. divadla na Král. Vinohradech 
od jeho počátku, načež přešla se svým 
chotěm dr. K. H. Hilarem k Národnímu 
divadlu. Jejím nejúspěšnějším oborem 
staly se komické role dívek lidového ty 
pu. Pa interview M. Novákové v časopise 
Domov a svět, r. III.

Hilbert Jaroslav (* 19. I. 1871 v Lou
nech), čes. dramat, spisovatel. Redaktor 
Venkova. Průkopník  moderního českého 
dram atu. Usiloval o psy
chologické dram a a je 
ho první práce vynikají 
přirozeností dialogu a 
svěžestí v kresbě char
akterní; v pozdějších 
pracích je zřejmá p ří
lišná snaha po origina
litě a nevšední kresbě 
charakterů, jež je však 
na újm u bezprostřed
nosti a přirozenosti di- 
vadelního účinu. Z jeho Jaroslav Hilbert. 
dramat, prací jsou vý
značné zejména: Vina, O Boha (později 
nazváno Pěst), Psanci, Falkenštejn, čes
ká komedie, Patria , Kolumbus, 16. únor 
1903, Jejich štěstí, Hnízdo v bouři, Pod
zim doktora Marka, Domů a j. Prózy: 
Lili a jiné povídky, Rytíř Kura (román), 
Dům na náměstí (vzpomínky z dětství), 
Léto v Itálii.

Hilbert Josef (* 1821), m alíř v Praze.
Hilbert Kamil (‘ 12. IL 1869 v Lounech), 

architekt. R. 1899 vyzván Jednotou pro 
dostavění hl. chrám u sv. Víta, aby se ujal 
této zodpovědné a uměl. práce a převzal 
vedení stavby dómu. Tuto práci dokon
čil r. 1929, právě před slavnostmi na  pa- 
mět tisíciletí pam átky  sv. Václava. Pro
vedl dále restaurace četných starých ko
stelů, hradů  a zámků. Napsal: Metropo
litní chrám sv. Víta (1906) za spolupráce 
dra  Podlahy, Plzeňsko s dr. Zd. Wirthem 
a Soupis uměl. pam átek (1927).

Hilbert Vojtěch (* v Praze), řezač k ry 
stalů  na Novém městě Pražském  1770.

Hilbjenc Michal (1758—1816), luž. fa rá ř  
v Budyšíně. Stud. v Budyšíně a v Lip
sku, kde se zúčastnil činnosti tamního 
luž. kazatelského spolku. Spolu se svým 
diákonem J. H. Kapleřem přeložil novou 
saskou náboženskou agendu do lužické 
srbštiny, která vyšla tiskem 1813 a po
dnes se mezi hornoluž. evangelíky užívá.

Hilda, v norské mytologii Valkýra, oži
vující v noci padlé bojovníky.

Hildebert, rom ánský m alíř  v Čechách 
12. st; pracoval se žákem Ewerwinem pro 
biskupy Jana  I. a Jindřicha Zdika jako 
ilum inátor slohu salcburského. — Lit.: 
Podlaha, Soupis knih. kapitulní. Friedl,
H. a E., 1927.

Hildebrand Emil (1848—1919), švédský 
historik. Hl. dílo: W allenstein och hans 
fórbindelser med svenskarne (1883).

Hildegarda, svátá (1098—1179), abatyše 
v Rupertsberku, typ středověké zbož
nosti, hluboká myslitelka mystické vise. 
Hl. dílo: Scivias (přel. J. Deml, 1911).

Hildem ann Emil (* 1857), superin ten 
dent něm. evang. církve v ČSR.; vydal 
práce z oboru církevních dějin.

Hildesheim, správ 
ní okr. v něm. prov. 
Hannover, 5353 km 2, 
593.367 ob., složený 
z 18 krajů. Hl. m. 
IL m á 58.118 ob. Je 
prastarého původu, 
sídlo biskupské, má 
katedrálu  (dveře z r. 
1015, Kristovy slou
py, 800 let s tarý  rů- 

Ztiiak město žový keř), starobylé
Hiidesheimu. stavby, zem. soud,

četné ústavy dobro
činné a vzdělávací, prům ysl železářský, 
bavlnářský. V II. nalezly se velmi cenné 
starořímské vykopávky; bylo nalezeno 
Karlem Velikým, za franckých císařů 
stoupl jeho blahobyt, ve středověku však 
trpělo nejistými poměry. V součas. době 
je středem cizineckého ruchu. Lit.: Ge- 
bauer, Die Geschichte der S tadt H. 
(1922-24).

H ildprandt Ferdinand (* 1863), velko
s ta tkář  v Blatné, přední representant 
býv. konservat. šlechty české, jenž pro 
svoje národní uvědomění byl za světové 
války rakouskou vládou persekvován. 
Sp.: Vzpomínky z mého života (1924).

H ilíerding (Giljferding) Aleks. Fedo- 
rovič (1831—1872), vynik. ruský novinář, 
spisovatel, slavista a sběratel bylin. Sla- 
vista ze školy Chomjakova; věnoval se 
studiu jaz., liter, a dějin slovanských, 
získal pobytem v Bosně, kde byl konsu- 
lem, věnoval pozornost Slovanům pobalt
ským a slov. národům  býv. Rakouska 
v mnoha spisech, zvláště i Čechům 
(Očerk istorji Čechiji); sledoval sam o
statně dějinné události ve Slovanstvu a 
vynikl sbírkami staroruských bylin, 
jichž nashromáždil na  318 textů. Jeho 
sebrané spisy vyšly 1868—74 ve 4 sv. Přel. 
Hus (1871), Listy o působení Kyrila a Me- 
thoda (F. J. Jezbera, 1864).
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Hilferding Rudolf, MUDr. (* 1877), něm. 
lékař, politik a spisovatel. Redigoval 
1906—1907 Neue Zeit a 1907—1915 Vor- 
wárts, 1919 šéfred. Freiheit. Za světové 
války proti válečným úvěrům, usiloval 
o uzavření míru, 1916 ve straně nezávisí, 
soc., 1919 soc. dem poslancem, 1922 plno- 
mocníkem na ženevské konferenci, 1923 
říš. mim. financí, získal si zásluhu o sta- 
bilisaci rozvrácené měny. Ze spisů: Das 
Finanzkapital, od 1924 vydává Internát. 
Revue fůr Soc. und Politik.

H ilgartner František Petr, knihtiskař 
v Jindř. IIradci r. 1835, dříve v Příbrami.

H ilgartner Ignác Vojtěch (f 1795), knih 
tiskař v Jindřichově Hradci.

H ilgartner Karel, PhDr. (* 1894 v Tře
boni), pedag. spisovatel. Přeložil Maur. 
Boigey, Všeobecná fysiologie tělesné vý
chovy (1923).

Hilgenreiner Heinrich, MUDr. (* 3. XI. 
1870 v Boru), prof. něm. univers, v Praze, 
chirurg a odborný spisovatel.

Hilgenreiner Karl, ThDr. (* 1867 ve 
Friedberku), 1899 prof. bohosl. n a  něm. 
universitě v Praze, 1920 senátor, od 1917 
vydával Katholiken-Korrespondenz.

Hilgersdorf, o. v Č., okr. Šluknov, 1466 
ob. (27 č.). Celní a fin. stráž, výr. uměl. 
květin, tkalc. stuh, lomy.

Hilitzer Alfred (‘ 3. VII. 1899 ve Štyr. 
Hradci), čes. botanik. III. dílo: Etudě sur 
la végétation épiphyte de la Bohéme 
(1925).

Hill Rowland, Viscount of Hawkstone 
(1772—1842), britský generál. Válčil 1792 
u Toulonu, 1801 v Egyptě, 1808 ve Špa
nělsku a Portugalsku, stal se 1814 ba
ronem z Almarezu, 1815 velel před Wel- 
lingtonem v Belgii, 1828—42 nejvyšší ve
litel britského vojska.

Hill Rudolf (1849—1902), čes. novinář 
ve Slezsku a menšinový pracovník.

Hillar Jarmil pseud. Viktora Ilánka.
Hille Augustin Bartoloměj (* 1786 v -Šé- 

nově, f  1865 v Litoměřicích), biskup, zna
menitý organisátor náboženský i sociál
ní, podporovatel českého školství, spiso
vatel asketický. Q* Podlaha, Bibl. 1249.

Hille Eliáš, čes. malíř, ok. r. 1702.
Hille Jan Pavel (* 1861 v Písku), 1924 

děkan v Blatné, historik a místopisec. 
Sp.: Pam átky farní osady Kadovské
(1900), Třemšín (1913).

Hiller Ferdinand (1841—1906), úředník 
Zeměd. rady, redaktor a organisátor ze
mědělství, hl. hedvábnictví.

Hiller Ferdinand (1811—1885), něm. h u 
dební skladatel; psal symfonie, komorní 
hudbu, díla chorální pod Mendelssohno- 
vým vlivem. Mistrovské jsou jeho kritiky 
a hudebně-literární díla.

Hillex J., rytec v Praze v 1. 1716—1746.
Hiller Jan (1878—1927), řed. gymn. 

v Praze, organisátor sokolské výchovy. 
Lit.: Sborník prací J. H. (1928).

Hiller von Gárfringen Wilhelm (1809— 
1866), pruský generál; zničil 3. VII. 1866 
rakouskou posici u Hradce Král., padl 
však v bitvě u Chlumu.

Hillinger Petr (1702^-1752), čes. malíř 
miniatur, rytec na Malé straně.

Hillův Mlýn (Hillemúhl), o. v Č., okr. 
Č. Lípa, 174 ob. (57 č.).

Hillův Mlýn (Hillemúhl), o. v Č., okr. 
Děčín, 512 ob. (76 č.). Sklárna, 7 rafin. 
skla, hosp. dr.

Hilmann Boh. Vilém, rytec v Praze 
1792.

Hilmar František Matěj (1803—1881), 
čes. hud. skladatel.

Hilmera Oldřich (* 1891), dirig. pěv. 
sboru Křížkovský, žák Foerstrův, hudeb, 
skladatel, složil: mužské i ženské sbory, 
smyčcový kvartet, kantátu  Legenda Tri
tonova a j.

Hilquit Morris (* 1869 v Rize), před
seda soc. strany v USA. R. 1886 vystěho
val se z Lotyšska do USA. a záhy, jako 
advokát, se uplatnil ve službách soc. 
strany, jejímž jest zakladatelem (1901) a 
od r. 1904 mezin. tajemníkem. Zastupoval 
tuto stranu na četných kongresech mezi- 
nár. a jest jejím delegátem ve výk. výb. 
sociál, internacionály. Po úmrtí Viktora 
Bergera (pův. Němce), zvolen r. 1930 
předsedou soc. strany v USA. Sp.: So- 
cialism in Theory and Practice (1909), 
From Marx to Lenin (1921).

Hilsenbeck Adolf (* 1878), řed. univ. 
knihovny v Mnichově, hist. spisovatel.

Hilšer Theodor (* 1866), hist. m alíř a 
portretista. Spolupracoval na Maroldově 
panoramatu Bitva u Lipan.

Hilscher Joseph Emanuel (1806—1837), 
česko-německý básník (Básně, 1906), a 
překladatel.

Hiltrupei' Monatshefte, založeno 1882, 
ilustrovaný měsíčník misionářů Nejsv. 
Srdce Páně v Hiltrupu u Můnsteru.

Him, o. na Slov., okr. Moldava, 442 ob. 
(5 čs.).

H imalaja (Himalaya =  města sněhu), 
nejvyšší pohoří světa, mezi Přední Indií 
a Tibetem, 2550 km dlouhé, průměrně 
220 km široké. Nejvyšší vrcholy jsou: 
Mount Everest 8840 m, Kangčendsonga 
8358 m, Dhawalagiri 8180 m. Hranice 
sněhu jest 5500 m, erose je značná. Po
hořím protéká Indus, Satledž a Brahma- 
putra. Jezer je málo. Geologicky náléží 
IL k alpským pohořím. Hl. řetěz tvoří 
staré horniny, jižní kraj vrstvy tercié- 
rové; z užitečných kovů nachází se v H.
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med, leštěnec olověný, antimon, železo. 
Klimaticky dělí H. střední Asii od jižní. 
Tropický les dosahuje do výše 2100 m, 
ostatní stromoví do 3600 m. Zvířenu na 
úpatí zastupují opice, zebu a m alí dravci, 
ve vyšších polohách medvěd, m ufloň a 
yak. Obyv. severního úpatí jsou Tibe
ťané, jižního Arijci, mimo kmeny ende- 
mické, obývající pásmo mezi 1400— 
2400 m. (Pouze 5 měst.) Živí se chovem 
dobytka a rolnictvím (umělé zavodnění). 
Pšenici a ovoc. stromoví daří se do 3500 
m. Domácím zvířetem je yak, koza a 
ovce. Známou vlnu poskytuje kašm írská  
ovce. — Politicky náležejí H. k Tibetu, 
nejzazší východ k Čině, jižní svah  B rit 
ské Indii, vyjím aje sam osta tná  území 
(Kašmír, Nepal, Sikkim, Bhutan). P rů 
sm yků je málo. Významější jsou p rů sm y 
ky B ara lača  4830 m, Niti 5050 m, a cesty 
podél Indu. — H. tvořily hran ic i indické 
kultury  proti severním národům . Britská 
část H. byla  z ískána válkam i v 1815, 1846 
a 1864. — Lit.: B urrardu-H ayden: Sketch 
of the Geogr. and Geol. of the H. Mts. 
and Tibet (1907—1908); Schnitthenner: 
Der H. (1916).

H im an tha lia  Lyngb., rod hnědých řas 
(Phaeophyceae), s jedním  d ru h em  H. 
lorea Lyngb. Tento m á asi 1 em úzké. 
vícekrát vidličnatě dělené, až 5 em dlouhé 
větvičky. Roste na skalnatých pobřežích 
Anglie a Skandinávie. Bývá ve velkém 
množství nap lavena na  němec, severo- 
m ořském pobřeží.

H im anthoglossum  Spr. (jazýček), rod 
Orchideí, s volnými klásky květů, jejichž 
červenozelené jednotlivé květy mají 
dlouhé pysky. 6 d ruhů  ve Středozemí a 
střed. Evropě. IL h irc inum  (j. koží) Spr. 
je zajím avou orchideí střední Evropy, 
jež řídce roste n a  vápencích. Květy pách
nou kozlem.

H im ation (řec.), p ravo 
úhlý přehoz, nošený přes 
chitón starověkým i Reky.
Ženy jej přetahovaly  přes 
hlavu a ukrývaly  pod ním 
ruce.

Him era, starořecké m ě
sto na sev. pobřeží Sicílie, 
založ. 650 př. Kr., 408 zni
čeno K artagiňany. Zříce
niny u dnešního Buon- 
fornella.

Himeros (řec.), v řecké 
mytologii zosobnění tou 
hy, průvodce Erose a 
Afrodity. Himation.

Himilko, 1. vnuk Iia- 
milkarův, karta ignský  vojevůdce, dobyl 
Sicílie, ale pro porážku u Syrakus (396

př. Kr.), spáchal sebevraždu; — 2. karta- 
ginský vojevůdce v IL válce punské, 
t  212 před Syrakusam i.

H im jarité , o* Homerité.
H im m el Jindřich  z Agisburku (* 1843 

v Šumperku), plukovník a vychovatel 
arciknížecí, cestovatel do Palestiny, p il 
ný apologetický spisovatel, do češtiny 
překl.

H im m er Josef (* 1860 v Ml. Boleslavi, 
f  1914 ve Mšeně), fa rá ř  tuřanský, místo- 
pisec a homiletik.

H inais Karel, inž. (* 1876), gen. ředitel 
rakovnických a poštorenských závodů 
keram. v Rakovníce. Napsal celou řadu  
článků z oboru keramiky.

Hinc Dragutin, Q* Hinc Karlo.
H m c Karlo (Dragutin), novosadský 

knihkupec v XIX. stol., k terý  vydával 
důlež. srbská díla a založil asi první 
půjčovnu knih  v Novém Sadě.

Hincova plesa (též Hyncova) 2 jezera 
V3 Vys. T atrách  v dolině pod Koprov- 
ským  a Mengušovským štítem. Vel. H-o 
p-o rozlohou 19.11 ha  je po š trbském  
největší v T atrách ; leží ve výši 1966 m 
a dosahuje hloubky 55 m. Malé Ií-o p-o 
je m nohem  menší, měříc jen 2.79 ha  a je 
položeno o něco níže (1942 m  n. m.). Obě 
jsou pro svou k rásu  cílem četných tu 
ristů .

Hincovce, o. n a  Slov., okr. Sp. Nová 
Ves, 138 čs. ob.

H indenburg P au l Ludwig H ans von 
Beneckendorff u nd  H. (* 1847), m aršá l a 
s tá tn ík  německý. Sloužil u gardové pě 
choty, účastn il se válek 1866 a 1870—71, 
pak  v gen. štábu pod Schlieffenem, ode
šel 1911 do pense pro neshody s cis. k ab i 
netem, byl však jako výborný znalec 
Vých. P ru sk a  po neúspěchu 8. a rm ády  
u Gumbinnen jm enován (22. VIII. 1914) 
jejím  velit. místo Prittwitze, obdržev za 
nového náčel. š tábu Ludendorffa (Q*). 
Uživ disposic, již dříve učiněných gen. 
Hoffmannem, dobyl nad 2. rus. arm . 
(Samsonov) velikého vítězství u Tannen- 
berku a operuje n a  vn itřn í linii n ap ad l 
pak 1. rus. arm. (Rennenkampf) a způ 
sobil jí citelnou porážku u M azurských 
jezer (září 1914). Za to veřejností p ro h lá 
šen za zachránce P ru sk a  a  podniknuv po 
prvním  nezdařilém pokusu o ofensivu 
k Varšavě brzy nato přeskupení svých 
a rak.-uh. vojsk d ruhý  postup (zač. list. 
1914), jenž skončil vítěznými bitvami 
u Lodže a Loviče a zarazil definitivně 
t. zv. ruský  „parní válec", byl obecně po
važován za záchrance Německa a od té 
doby pokládán za symbol nepřemožitel
nosti ve svět. válce. Prosadiv  po delších 
diskusích s Falkenhaynem  (O*), aby r.
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1915 hlavní úsilí bylo obráceno na  vých., 
dobyl s arm. na  vých. frontě, jejichž 
vrchním velitelem se stal, v únoru vítěz
ství u Augustova, v květnu velkého 
úspěchu u Gorlice a v červenci a srpnu  
u Varšavy, takže celá rus. fronta ustou
pila až n a  čáru Riga—Pinsk—Sereth a 
Polsko a Halič znovu obsazeny. R. 1916 
po Falkenhaynově neúspěchu u Verdunu 
a Brusilovově vítězství u Lucku veřejné 
mínění žádalo změnu nejvyššího velit. 
a H. jmenován náčelníkem gen. štábu 
s Ludendorffem jako gen. ubytovatelem 
(29. VIII.). Od té doby dvojice H.-Luden- 
dorff je odpovědna za vedení války na 
všech frontách, kde se účastnily němec, 
armády, a  vykazuje další úspěchy v ta 
žení rum unském  (říjen—pros. 1916), v za 
ražení spojenecké ofensivy na  Sommě 
(list. 1916), provedl strategický ústup na 
t. zv. H-ovu čáru (O*) a vítěfcnou obranu 
před Nivelleovou ofensivou (dub.—květ.
1917). Tím se uvolnila vojska pro pomoc 
Rak.-Uh., jemuž poskytnuta arm. O. Be- 
lowova, jejíž zásluhou se ústřední moc
nosti při průlom u kobaridském (říjen— 
listop. 1917) dostaly od Soče až k Piavě. 
Současně odraženy všecky pokusy o ofen- 
sivu dohodových mocností v Belgii a 
Francii. S Rus., kde vypukla na jaře re 
voluce, zahájeno po odražení posledních 
rus. pokusů (ofensiva Kerenského o*) jed 
nání v Brestu Litevském, jež vedlo 
v únoru 1918 k uzavření m íru  (Rus., 
Rum. a Ukrajina), čímž uvolněna velká 
část vojsk z vých. fronty ke konečné 
ofensivě n a  záp., kde po nezdaru ponor
kové války bylo se obávati mocných 
vojsk amer. Ofensiva (břez.—červenec
1918) byla vojensky promyšlena Luden
dorffem a je jeho dílem; H. však za ni 
přejal plnou odpovědnost, i když se 
stratég, nezdařila. Od července 1918 Fo- 
chovy protiútoky donutily Němce stále 
couvati a H. poč. ř í jna  (po porážce na 
Balkáně a v Palestině) už nevěřil v m ír 
zbraněmi a sám radil vyjednávati s pres. 
Wilsonem. Po propuštění Ludendorffa 
(26. X.) vyzván novou vládou Maxe Ba- 
den., aby zachránil arm. před revolucí, 
ježto on jediný měl k tomu potřebnou 
autoritu  a oblíbenost; vskutku také voj. 
po přím ěří (11. XI.) v pořádku převedeno 
přes Rýn. Byv ještě 1919 velit. vých. h ra 
niční ostrohy, pensionován téhož roku; 
teprve 26. IV. 1925 vstoupil znovu do veř. 
života jako president rep., v kterémžto 
úřadu osvědčuje rozvahu, energii i loyál- 
nost k nové vládní formě. H. jako voje
vůdce se vyznačoval velikým klidem a 
šťastným i strategickými podněty, jejichž 
propracování přenechával Ludendorffo-

vi; byl v dvojici obou spíše živlem stabi- 
lisačním; jako člověk je skromný, nobles
ní a m á smysl pro humor, kteréžto vlast
nosti se jeví též v jeho sp. Aus meinem 
Leben (1920).

Hindenburgova čára, souborný název 
pro soustavu obranných posic v Belgii a 
Francii za svět. války vybudovaných za 
německého ústupu od Albertu a Roye na 
jaře 1917 a zesilovaných později různ. 
pomocnými čarami. Tvořila několik po
sic: 1. od Sev. moře přes Nieuport, Dix- 
muide, na S<t. Quentin, La Fěre a Che- 
min-de-Dames, nazv. od sev. k jihu čára 
Wotanova, Siegfriedova, Alberichova;
2. od La Fěre přes ř. Oiseu k Rethelu na  
Aisně, Vouziers až k Móse, zvaná čára 
Hundingova, Brůnhildina, Kriemhildina;
3. od holand. hranic přes Thielt, Tour- 
nai, Guise k Meziěres, zv. čára H erm an
nova a Hagenova; 4. pomocná čára Va- 
lenciennes—Maubeuge—Givet; 5. posled
ní ochranná posice Antverpy—Brusel— 
Givet—ř. Músa. Prolom ena postupně na 
různ. místech za konečné ofensivy Do
hody 1918.

Hindenburgův program , návrh, jejž 
učinilo němec. OHL. (o*) vládě brzy po 
jmenování H. šéfem gen. štábu (na pod
zim 1916) a jenž se týkal: a) lepšího vy
užití mužstva, jehož mělo býti dosaženo 
rozšířením služební povinnosti od 15. do 
60. roku (i pro ženy!) a postavením děl
nictva pod úplnou s tá tn í kontrolu (úpra
va platů atd.); b) zorganisování ve vel
kém výroby vál. m ateriá lu  (střeliva, 
zbraní, letounů, opevňovacích pomůcek 
atd.). P rogram  na  popud H-a a Luden
dorffa (O*) vypracoval pluk. Bauer; ne
byl však vládou p řija t  v celém rozsahu, 
nýbrž jen v části b); služební povinnost 
prodloužena jen podle zákona o pomoc
ných službách a nerozšířena na  ženy; 
rovněž nebyly nivelisovány poměry děl
nictva.

H indenm ith Paul (* 1895), součas. ně
mecký moderní hudeb, skladatel, od r. 
1927 profesorem na berlínské vys. škole 
hudební, autor m noha ski. komorních, 
orchestrálních i sólových a řady jedno- 
aktových oper.

Hindi, novoindická arijská řeč, kterou 
mluví ve s třední Indii 40 mil. lidí, nej
rozšířenější domorodá řeč; obohacena 
jest arabsko-perskými slovy. Gramaticky 
jednotná její forma jest hindustánština 
(hindostani, Urdu); literárn í řeč zove se 
rechta, básnická rechtí. Próza se vyvi
nula teprve pod anglickým vlivem. Vý
chodní h industánština  m á četné rozdíly. 
Nejslavnější dílo h. literatury  je Prem- 
Sugar od Lallu Lala; hl. zástupce vý«
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chodně-h. l i te ra tu ry  je Tulsí. — Lit.: 
Keay: A H istory of H. L iteratuře  (1920).

H indů  (od Sindhu, starého jm éna 
Indu), vyznavači b rahm anism u v Indii 
(1921: 216,260.620 hlav). Původně označení 
pro indické tmavé národy od A rabů a 
Peršanů.

H indukuš (Hindukuh, antický Paropa- 
misus), horské pásmo v Asii; počíná Pa- 
mirem, k terým  se stýká  s H im alaji a 
Karakorum , ústí m ohutným i pásy do 
Afghánistánu. Hl. řetěz je složen ze s ta 
rých krystal, hornin, poboční pásma 
z pískovce a vápence. Pohoří dosahuje 
výše 7750 m. P růsm yky  v zimě nebezpeč
né jsou: Baroghil 3800 m, Nuksan 5050 m, 
Chawak 3500 m. Hranice sněhu je 5000 
m, ale ledovce dosahují hlouběji. Vnější 
řetězy hl. pásm a jsou: Chodža Mahomed 
na severu (5200 m), Hindu-Rodž na  jihu, 
který  se dělí n a  Kuh-i-Babu, F irus-kuh, 
Be-nd-i-babu, Bend-i-Turkestan. V ho
rách nachází se rubín, tyrkis, lapislazuli, 
železo. Obočí jsou většinou s trm á, v již
ních údolích daří se ovoce, rýže a víno. 
Svah jes t bohatý  zvěří. Na horách  pě
stuje se dobytek. Z původního arijského 
obyvatelstva zachovaly se jen zbytky. 
Rozšířili se m oham edánští Afghánci a 
Turíko-Tataři (Uzbekové, Hasarové a  Kir- 
gizové). Lit.: Hayden: Geology of Nor
thern  A fghánistán  (1911).

H industan , země Hindů, Indů, O* Indie.
H industán i (hindustánština), Q* Hindi.
H inen-tsian, čínský budhist. poutník, 

který  Indii procestoval v 1. 629—645; jeho 
dílo m á velký význam pro dějiny bud- 
h ism u oné doby.

H ingst Bedřich (* 1832 v Praze, f  1898 
v Karlině), fa rá ř  v Karlině, kněz-buditel, 
jako plzeňský katecheta  přispěl tam 
k rozvoji národního vědomí.

H inkenikel, m alíř  v Jablonném  kolem 
r. 1722.

Hinkovió Hinko, JUDr. (* 11. IX. 1854 ve 
Vinici), chorv. advokát a  politik, bojovník 
za sjednocení. Za svět. války pracoval 
v cizině. Vydal řadu  publikací p rávn ic 
kých (Kázněni zákon, Advokatski i ste- 
čajni red  a j.) a propagačních (Les You- 
goslaves — Leur Passé, leur Avenir, Per- 
sécutions des Yougoslaves, The Yougo- 
slav Problém, The Yougoslavs in Futu- 
re Europe a j.). Redigoval r. 1879 v S ušá 
ku Slobodu, v Záhřebě spiritistické No
vo Šunce. Byl poslancem. O své činnosti 
vydal r. 1922 brož. Jugoslavija  u Ameri- 
ci a Ulomci iz mog rade u emigraciji 
(Obzor, 1922—23).

H interlechner Karol, PhDr. (* 1874), 
univ. prof. a slovinský geolog. Jako geo
log vid. geol. ústavu mapoval v Čechách

a uveřejnil četné práce o českých geolog, 
formacích: Basaltgesteine in Ostbóhmen, 
Ostbóhm. Graphite, Geolog. V erháltnisse 
von Deutschbrod, Eruptivgesteine in dem 
Eisengebirge i. B. Četné práce vydal též 
slovinský a uveřejnil několik geol. map.

H intring , o. v Č., okr. Č. Krumlov, 1199 
ob. (2 čs.).

H intschak, národně socialistická revo
luční s tran a  panarm énská, založ. r. 1887 
v Ženevě studenty  rusko-arm énským i.

Hintzc P au l (* 1864), něm. diplomat, 
vyslanec v Mexiku, Číně a  Norsku, 1918 
s tá tn í sekretář min. zahraničí.

Hiob, a* Job.
Hiott Constantin, JUDr. (* 1864), r u 

m unský  politik s trany  konservativní, 
přítel Dohody, od 1920 diplomat, spolu
tvůrce Malé Dohody, vyslanec v P raze  
do r. 1925.

H ipm an Karel (1867—1914), český spi
sovatel, p ropagátor s tyků česko-franc. 
Hl. dílo: La Nation Tchéque (1895—99), 
Za českou slávou (1904). Redaktor a  za
kladatel Českého Světa.

H ipolit ( t  1722), slovinský kapucín, spi
sovatel a kazatel.

H ipparchos, syn Peisistra tův ; zdědil 
s b ra trem  Hippiem 527 otcovu sam ovládu 
nad A thénam i, padl však o P ana thé -  
ná ích  (514) ran am i spiklenců H arm ódia  
a  Aristogeitóna.

H ipparchos z Nikaie, zakladatel vědec
ké astronom ie; údaje  o narození a  sm rti 
chybějí. Jeho astronom ická pozorování, 
k te rá  prováděl v Bithynii, n a  Rhodu a 
v Alexandrii, spadají do let 161—126 př. 
Kr. Z jeho spisů zachovaly se zlomky* 
Jeho slávu založil jeho katalog stálic; 
zjistil jich 1080. Dále objevil precesi, určil 
vzdálenost a velikost slunce a  měsíce, 
zavedl zeměpisné určení m íst podle š íř 
ky a délky.

H ippeastrum  vitta tum , čeleď narciso- 
vitých, také u nás hojně pěstovaná a

Hipipeastrum vittatum.

znám á svými velkým i zvonkovitými 
květy. Pochází z Jižní A m eriky a  nazývá 
se též Am aryllis vittata.

H ipper Franz, R itter von (* 13. IX* 
1863), něm. adm irál, od 1881 u n ám o ř
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nictva, 1912 velitel první skupiny bitev
ních lodi; svedl bitvu u Doggerbanku (24.
I. 1915) a zúčastnil se bitvy u Skagerra- 
ku (31. V. 1916). 1918 stal se adm irálem  
a velitelem loďstva; po převratu  ustoupil 
do ústraní.

Hippias, syn ty rana  Peisistrata A thén
ského; vládl po zavraždění svého b ra tra  
ilipparcha  do 510, kdy byl Sparťany  za
puzen. Utekl se k perskému králi Da- 
reiovi a účastnil se výpravy Datisovy 
do Řecka; po bitvě m arathonské (499) 
f na Lemnu.

H ippias z Élidy, sofista, proslulý vědě
ním a řečnickou obratností. Žil v 5. stol. 
př. Kr. Plato mu připisuje větu, že zvyk 
je tyranem  Člověka.

H ippiater (řec.), lékař koní, pozd. zvěro
lékař.

H ippiatrie  (řec.), léčení koní, později 
i celý obor zvěrolékařství.

H ippias (Gippius) Zinaida Nikolajevna 
(* 1867), ru ská  básnířka, choť spis. D. S. 
Merežkovského; žije sn ím  v Paříži, psala 
náladové básně, psychologicky zabarvené 
novely (Rudý meč, 1906; Černé- na  bílém), 
román Loutka ďáblova, 1910, poutavý 
obraz ruské společnosti po revoluci z r. 
1905, a zajím, kritiky. Nejnověji vyšly 
její memoiry Říše Antikristova,

H ippm ann Josef, m incmistr v Praze 
od r. 1822.

Hippocam pus Leach. (mořský ko
níček), rod pravých kostnatých ryb (Te- 
leosteí), z čel. h ranatek  (Syngnanthidae). 
Nemají ocasní ploutve a tato přem ěněna 
je v ústrojí chápací. Illava není jako 
u ostatních r. kostnatých v prodloužení 
osy tělní, nýbrž je odkloněna od ní pod 
značným úhlem. Velké bílé, temně lemo
vané skvrny na těle a dlouhý rourovitý 
čenich m á  H. guttu la tus Cuv. (koníč*ek 
mořský skvrnitý). Malé skvrnky na těle 
a poměrně krá tký  čenich m á známý H. 
brevirostris Cuv. (k. moř. krátkohubý). 
Prvý je v moři Středozemním, při bře
zích Atlantického oceánu a moři Sever
ním, druhý  v moři Středozemním.

Hippocrateaceae, dvojděložné, obsahu
jící asi 200 druhů. Náležejí k rostlinám  
tropů a subtropů a jsou čeledí z řádu 
Sapindalií, ponejvíce pnoucí dřevitý po
rost s malými zelenavými květy a jaho 
dami neb křídlatým i plody.

Hippodameia, v řec. bájesloví sličná 
dcera Oinomaa, krále elidského, choť Pe- 
lopa, syna Tantalova, který zradou vo
zataje M yrtila zvítězil v závodní jízdě 
nad Oinomaem, což bylo podmínkou 
k dosažení ruky H. Svedla své dva syny 
Atrea a Thyesta ke vraždě Chrysippa, 
syna Pelopova a nymfy Axioché, pak

z obavy před pomstou chotě se zabila 
(podle jiné verse zemřela ve vyhnanství). 
Báj o IL dram aticky zpracoval Sofokles 
a Euripides, v naší liter. Jar. Vrchlický 
v trilogii Hippodamie, k níž složil m e
lodramat. hudbu Zd. Fibich.

Hippodamos, řec. architekt z Milétu, 
v 2. pol. 5. st. př. Kr., stavitel athénského 
přístavu Peiraieu; zúčastnil se také pře 
stavby Rhodu a založení m. Thurií.

Hippodrom (řec.), u starých Reků (růz
ně dlouhá) d ráha  pro koňské dostihy 
i závody s vozy, které se konaly tím způ
sobem, že se jelo více okruhu záv. dráhy. 
Nejslavnější hippodrom byl v Olympii. 
Později podle způsobu řím. cirku byla 
zřizována závodiště, jako na př. v By
zancii. Nyní jm éna toho se používá pro 
jízdárny.

Hippogryf (řec., okřídlený kůň  v báje 
sloví řeckém), vymyšlené báječné zvíře 
s trupem  koně a hlavou ptáka noha. 
0:1 Pegasos.

H ippokastanaceac, a* kaštanovité.
H ippokras (Hypokras, řec.), ve středo

věku oblíbené víno s kořením.
Hippokratés z Chia, řecký zeměměřič, 

žil v 5. st. př. Kr., nejznámějším jest po
dle měsíčků pojmenovaných po něm (Lu- 
nulae Ilippocratis, c^), kterými, jak  se 
domníval, rozřešil problém kruhové kva
dratury.

H ippokratés (* as 410 př. Kr., + 377 La- 
risa); pocházel z lékař, rodu Asklepiadů, 
mnoho cestoval a  středověk jej označuje 
za největšího lékaře vůbec. Sebrané spi
sy, pojmenované po něm (Corpus hippo- 
craticum), obsahují mnoho lékař, listů 
z 4. a 5. st. př. Kr. H. formuloval přesně 
zejm. diagnosu a prognosu, doporučoval 
léčení přírodní a  odvracel se od spekul. 
filosofujícího a nábožensky pověrčivého 
výkladu nemocí. Byl vysoce a mnoho
s tranně vzdělán. Viz Hippokratovy afo
rismy (O. Schrutz, 1899), O vzduchu, vo
dách a místech (O. Schrutz, 1914).

H ippocratia iacies (lat.), obličej Hippo
kratův, t. j. výraz tváře umírajícího.

H ippokratísm us, sm ěr v lékařství, jenž 
v individuelní diagnostice a fysiatrické 
therapii sleduje Hippokrata. Neohippo- 
kratism us je moderní úsilí v léčbě, jež 
snaží se duchovním proniknutím  hmoty 
vrátiti se k Hippokratovi.
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H ippokratovy měsíčky (lunae Hippo- 
cratis), povstávají, opíšeme-li polokruž- 
nice nad odvěsnami pravoúhlého tro j
úhelníka, do polokruhu vepsaného. Jich 
součet ploch rovná se ploše trojúhelníka. 
Je to nejstarší přík lad  ú tvaru  složeného 
z křivek, k němuž lze kružítkem  a p ra 
vítkem sestrojiti stejnoplochý ú tvar 
přímkový.

Hippokréné (řec.), pramen, jenž po
vstal na  sev. s trán i Helikónu úderem  ko
py ta  Pégasova a  který povzbuzoval 
k básnění,

Hippol, kyselina methylenhippurová, 
nesnadno rozpustná v krystalech, lékař
ský prostředek.

Hippolyté, k rá lovna Amazonek, dcera 
Areova; byla zabita Héraklem.

Hippolyt Svatý, O* S ank t Poltěn.
Hippolytos (řec.), her os athénský, syn 

Théseův; zamítl lásku své macechy 
Faidry, k terá  jej u Thésea očernila. Byl 
potrestán  tím, že spadl s vozu a byl 
k sm rti usm ýkán  koňmi. Látku tu zpra 
coval m. j. Euripidés.

Hippolytus, 1. křest, svatý, mučedník 
za Valeriana. — 2. Starocírk. spisovatel, 
biskup; psal kom entáře k Danielovi, Apo
kalypse a j. bibl. spisům, dogmatická, 
církevně-právní a chronografická po
jednání.

H ippom ane L., strom  z řádu  Euphor- 
biaceí, jediný d ruh  II. m ancinella  L., ob-

Hippomane mancinella L.

sáhující jedovatou mléčnou šťávu. Květy 
v klasech, rozdělené na  samčí a samičí. 
Plody jsou dužnaté.

Hippomanes, zvláštní ú tvary  v teku ti 
ně allantoisu některých ssavců, jež slou
žily ve starověku za afrodisiacum 
(dráždidlo); také za ste jným  účelem po
užíváno různých rostlin.

Hippónax, řec. básn ík  v 6. st. př. Kr., 
z Efesu. Žil v Klazomeně v bídě. Jeho

kousavým  básním, napsaným  v nářečí 
jónském, odpovídá plně jím  použité m e
trum  choliambické.

H ippopotam us, Q* hroch.
H ippopotam yrus castor Papp L., sle- 

ďovitá ryba  (Clupeiformes), z čel. zobo- 
nosů (Mormyridae). Žije v Egyptě v Ge- 
s irehu ve volné vodě. Živí se drobnými 
živočichy, poněvadž m á úzký čenich. Vy
hýbá se světlu a s oblibou zahrabává se 
do bahna. Jsou velice nesnášenlivé a ve 
společné nádrži p řip rav í jedna  druhou 
o život.

Hippothoon, v řec. bájesloví syn Posei
donův, který, byv odložen, odkojen byl 
klisnou a vychován pastýřem .

Hippotoxoti, v ant. Bečku oddíl 200 
jízdních lukostřelců, k teří zastávali poli
cejní službu.

H ippnris L., truskavec, 
z řádu  Haloragidaceí, pou 
ze jediný druh  H. vulgaris 
L., vodní rostlina se silnou 
lodyhou, lístky v přesle
nech, kvítky drobné, obo- 
jaké, plod nažkovitý. Roste 
v celé Evropě, Asii, A ustrá 
lii. Používá se k výzdobě 
akvarií.

H ippurová kyselina,
(benzoilaminooctová, ben- 
zoilglykokol), 

CoH5.CO.NH.CH2.CO.OH, 
součást moči býložravců, 
v m além  množství jest ob
sažena též v lidské moči, 
hl. p ři rostlinné stravě. 
Uměle dá se připraviti 
z glykokolu a benzoilchlo- 

vulgarit! ridu nebo beznam inu a ky 
seliny monochloroctové.

b) kusr!Síofu.’ Tvoří nahořklé  krystaly,
kvet. rostliny, rozpouští se snadno v ho r 

ké vodě, taje při 187*.
Hirado, ostrov severozáp. od jap. ostro 

va Kiušiu, s osadou stejného jména, asi 
35.000 ob., četně navštěvovaná stanice 
lovců velryb, s taré  obch. výměnné m í
sto Portugalců, Nizozemců, Angličanů.

H iradoský porculán, porculán zhotove
ný z h líny v Mikochiyamě na  Iíiradu , od 
r. 1712 nazýván Mikochi.

H iragana (Hirakana), obyč. hláskové 
písmo Japonců, vytvořené v 9. st. po Kr. 
z kursivy  čínské slovní řeči. Slova a 
h lásky mohou býti spojeny. H. píše se 
jako k a tak an a  (o*) shora  dolů.

H irám  (hebr.), stavitel Šalam ounova 
chrám u, podobný význam em  egypt. Osi- 
risovi v m ystériích Isidiných. Astrono
micky znam ená zimní a  letní slunovrat; 
symbolisuje život a smrt. Ve svobodném
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zednářství tvoří legenda o staviteli Hira- 
movi základní ideu zasvěcení.

H iram akiye (jap.), japon. způsob lako
vání, při němž obraz vkreslený kovovým 
práškem  do základní vrstvy smaltu se 
jenom m álo  zvedá nad povrch.

H irata  Atsutane (1776—1843), jap. uče
nec; věnoval se hl. studiu jap. starověku.

Hirc A. D., a* Hirtz.
Hirci p ili (lat.), vlasy v uších při ústí 

zevního zvukovodu, a pod paží. Hircis- 
mus, zápach potu jam ky podpažní.

Hircus (lat.), kozel, kozorožec, kozlo- 
vina.

H irlap (maď.), zpravodajský list, novi
ny, věstník, oznamovatel, označení maď. 
listů.

H irnhaim  Jeroným (1637—1679), opat 
strahovský, podporovatel umění a spiso
vatel o právu  církevním, dějinách řádu  a 
filosofii.

H irnle Antonín (175*9—1824), děkan k a 
pituly staroboleslavské, zprvu cisterciák 
velehradský, pak školdozorce v Čechách.

Hirohito (* 29. IV. 1901), japonský císař 
od r. 1926; oženil se s princeznou Nagako 
26. I. 1924.

Hirošige Ando (1797—1858), japonský 
malíř a dřevorytec.

Hirošima, hl. m. kenu H. na jižním po
břeží Honda (Japonsko), 160.510 ob.; má 
starý  zámek, apelační soud, vojenskou 
akademii, obchodní komoru a jest s tře 
diskem japon. uměl. prům yslu a obcho
du. P řístavní m. je Udžina. Naproti němu 
poutnický ostrov Miyajima.

H irpini (od hirpus, vlk), staroit. kmen 
v již. Samniu, na záp. svahu Apenin, hl. 
m. Maleventum, které od r. 268 př. Kr. 
pode jm énem  Beneventum bylo římskou 
kolonií.

Hirsenstein, O* Starý Ilerštejn.
Hirsch Ernst (1874—1925), českoněm. 

soc. dem. politik. Od 1920 poslanec N. S.
Hirsch J. J., MUDr. (* 1805 v Praze), 

majitel gymnasticko-ortopedického ú s ta 
vu v Praze, jejž převzali: 1844 MUDr. J. 
Seegen, 1855 Ferd. Schmidt a po nich 
r. 1865 PhDr. Miroslav Tyrš.

Hirsch Isidor, Dr. (* 21. II. 1864 v Bu
dapešti), rabín v Karlině, lektor novo- 
hebrejské řeči a literatury  na  univ. K ar
lově. Napsal: Fragm ent einer arab. Pen- 
tateuchúbersetzung (Lipsko, 1900), Die 
religionsgesch. Bedeutung B. Akibas
(1912), R. Ezechiel Landau und seine Zeit, 
Rabínská m oudrost (Svět. knih.), Poli
tické a náib. poměry žid. v 1. st. po Kr. ve 
sbírce U kolébky křesťanství (1929) a j.

H irsch Jakub, m in ia turista  v Teplicích, 
1590.

Hirsch Samson Raphael (1808—1888), 
židovský teolog, zástupce přísně ortodox
ního směru. Přeložil a komentoval Pen- 
tateuch, žalmy. Sebrané spisy vyšly 
1903—12 v 6 sv.

H irschband Napoleon (* 1860), polský 
estetik. Psal též pod pseud. Césary Jel- 
lenta. Hl. díla: L itera tu ra  i sztuka (1909), 
román Rycerze lilji (1926).

Hirschberg, Q* Doksy v Č.
Hirschberg, město v Dolním Slezsku, 

(1925) 28.580 ob., 324 m n. m.; zal. 1280, 
1312 město, 1368 připadlo čes. státu, 1741 
Prusku. Od 15. st. vzkvétá z Holandska 
zavedené tkalcovství plátna.

Hirschberg Alexander (1847—1907), 
kustos knihovny Základu Ossolinských 
ve Lvově, pol. historik. Sp.: Zbiór pa- 
miQtników 1830—31 (1882), Dymitr Samo- 
zwaniec (1898), M aryna Mniszchówna
(1906).

Hirschely K ašpar (* asi 1701, f  1745), 
pražský m alíř-k ra jinář v 1. pol. 18. st.

H irschenstand, o. v Č., okr. Nej dek, 
887 ob. (24 čs.). CeLní a fin. insp., krajk. 
fakt., dom. krajkářství, výroba šindelů, 
doly na hnědé uhlí.

Hirschfeld, o. v Č., okr. Aš, 519 n. ob.
Hirschfeld Ludwik (1816—1876), polský 

lékař a anatom.
Hirschleger Leopold, mědirytec v Praze 

od r. 1835.
Hirschler Žiga (* 21. III. 1894 v Trno- 

vici u Bjelovaru), chorvat. komponista, 
soukr. učitel hudby, hudeb, referent 
časopisu Ju ta rn ji List. Psal fugy pro 
různé nástroje a sbory, k lavírní skladby, 
písně, klavír, kvarte ta  a ouvertury, suitu 
g-dur, Hrvatsku rapsodii, hudbu k d ra 
m atu Dibuk, operu Dvije renesancne 
noči, operetu Pobjednica oceana.

Hirschmentzel Kristián Gotfríd (1638— 
1703), spirituál cisterciácký na Velehradě, 
buditel kultu  cyrilometodějského, histo
rik Velehradu. — Lit.: Vychodil, Obzor, 
1903.

Hirschová Helena (* 1863 v Nemoši- 
cích), učitelka v Brně, povídkářka a spi
sovatelka her.

Hirschvogel (Hirsvogel), norimberská 
rodina umělců v 15. a 16. stol. Známi 
jsou zejména: Vít, sk lenář a m alíř  skla, 
jeho syn Vít mladší a jeho druhý syn 
Augustin, kreslíř, malíř, rytec, hrnčíř 
i matem, spisovatel, také kartograf.

Hirschvogelské džbány, glasurované, 
pestře emailované džbány, vyráběné pů 
vodně rod. H. podle vzoru ital. majolik.

Hirszel W ladysíaw (1829—1889), pol. 
architekt. Sp.: Przewodnik dla mularzy 
(1873).
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Hirszfeld Boleslaw (1850—1899), polský 
lidovýchovný pracovník a filantrop.

H irtentasche, založ. 1878, časopis boho- 
vědný, vychází d vak rá t měsíčně n á k la 
dem Karla From m e ve Vídni, redakcí 
benediktina Breitschopfa.

H irth  Friedrich  (* 1845), něm. sino- 
log, profesor v New Yorku, od 1920 žije 
v Mnichově. Napsal: China and the Ro
m an Orient (1885), Chinese D okum entary  
Style (1888), Chinesische Studien (1890), 
The Ancient History of China (1908), 
C hau-Ju-kua (1911).

H irth  Georg (1841—1916), něm. spiso
vatel. Zabýval se ku lturně-historickým i 
studiemi.

H irtius Aulus, od r. 58 legát Caesarův 
v Gallii, ve válce občan, stál n a  jeho 
straně, padl v bitvě u Mutiny. Napsal po
kračování k dílu Caesarovu, ale pouze 
8 kn ih  Bellům Gallicum a přip isuje  se 
mu De bello Alexandrino.

H irtz Adolfo D ragutin  (1853—1921), 
chorvat. učitel botaniky, byl přidělen Bo
tanickém u ústavu. Napsal přes 1000 p ř í 
rodovědných děl, najm ě to výsledků p ře 
četných exkursí, některých též zoolo
gických. Psa l díla  z malakologie, herpe- 
tologie, ichtyologie a j.

H irtz Miroslav, Dr. (* 1878), prof. šu- 
m arské  akademie, kustos Zoologického 
m usea v Záhřebe. P racu je  v ornitologii 
a lovecké fauně. Psa l odborná díla 
i menší, populární články v odborných 
a denních listech. Zpracoval též m a te 
r iá l pro národn í slovník ze svých oborů. 
R. 1927 vydal kn ihu  Novele iz životinj- 
skoga svijeta.

Hirndo, a* pijavky.
H iru l (Hiernle) Jan, m a líř  v P raze 

1705.
H iru l (Hiernle) Karel Josef (asi 1693— 

1748), sochař v Praze.
His (franc. Si #  [diěse, diés], angl. 

B #  [sharp, bí-šárp]), H zvýšené # .
Hisingerit, smolově černý nerost; tvoří 

ledvinovité nebo zrnité  kusy, jest gelem 
hydroxydu železitého, znečištěného m ag 
nesií, kyselinou křem ičitou a pod.

Hisis, v hudbě d vak rá t zvýšené h.
H iskia (Chiskija), syn Ahasův, 720—685, 

k rá l judský. Odtrhl se od Asyrie, ale po 
porážce E gypta  701 stal se asyrským  va- 
salem. Podle pozdějších trad ic  byl velmi 
zbožný.

H isler (Hiesler) Jiří, m alíř  v Uh. H ra 
dišti a Turnově, 1798—1810.

Hispalis, v s tarověku řím. kolonie (Ju
lia Romula), n yn í Sevilla.

H ispania, s ta ré  jméno pro poloostrov 
Pyrenejský, do 3. stol. př. Kr. jm enová
na Iberia. Q* Španělsko, dějiny.

H ispaniola (Espaňola), s taré  pojmeno
vání ostrova Haiti.

Hispano-Suiza, franc. továrna  v Bois 
Colombes u Paříže na  luxusní autom o
bily a letadlové motory, vodou chlazené, 
8- a 12válcové. V ČSR. m ají licenční vý
robu těchto m otorů Škodovy závody.

H ispar, jeden z největších ledovců n a  
naší zemi, v K arakoru  (O*).

H isár, k r a j in a  iv Uzbekistánu (Bu- 
chara), asi 200.000 km 2 s 1% mil. ob., 
kraj velmi úrodný, obývaný Usbeky, 
Tadžiky, židy a j.; předm ěty vývozu: 
obilí, rýže, bavlna, len, ovce, sůl, měď. 
ruda, m ram or. Město H. m á 10.000 obyv., 
položeno 670 m n. m.; vyrábí damascen- 
ky, hedvábné a polohedv. látky.

H issarlyk  (tur., zám ecký vrch), časté 
m ístní pojm enování v Turecku; známý 
je h. v M. Asii u Dardanel (vilajet Kale- 
i-Sultanieh), kde kdysi s táva la  Trója.

Histeridaej o* mršníci.
Histiaos, ty ran  m iletský pod perskou 

nadvládou; chránil pro D area za jeho 
skytského tažení (515 př. Kr.) most na 
Dunaji; později žil jako m ořský  loupež
ník, byl však za ja t  a A rtafem em  po
praven.

H istidin, C0H9N3O2, organická zásada, 
a to derivát imidazolový. Tvoří se jako 
štěpný p roduk t při hydrolyse pro tam inu  
sturinu , po př. i jiných bílkovin (bílek 
vaječný, kasein  a  j.) a  získán byl v po 
slední době i syntheticky. K rystaluje 
v jehličkách nebo tabulkách, tajících při 
253° C za rozkladu. Jest levotočivý, jeho 
soli jsou pravotočivé.

H isto iysika (řec.), n a u k a  o fysikální 
povaze zvířecích tkání.

H istochem ie (řec.), n a u k a  o chemic
kých vlastnostech organické tkáně.

Histologie (řec.), n a u k a  o rostlinných 
a zvířecích tkáních. Zvláštní důležitost 
m á h. pro patol. anatom ii; rozeznáváme 
h. norm áln í a  patologickou. H. svými 
počátky sa h á  do 17. stol., ale větší důle
žitosti naby la  teprve  v 19. stol. objevem 
buněčného stav iva  tkáně. Původně byla 
vyzkoušena tkáň  obratlovců, o což se 
zasloužil hlavně Kolliker (Hb. der Ge- 
webelehre). F. Leydig pak  zkoumal hi- 
stologicky také  bezobratlovce, z čehož 
vznikla h. srovnávací. Původ buněk 
(histogenese) objasnil R. Virchow, jenž 
hlásal, že b uňka  vzniká opět z buňky 
(omnis cellula e cellula). Všechna od
větví h. učinila  ohromné pokroky. Tak 
zytologie (nauka o buňkách) považuje 
buňku  za elem entární jednotku, žijící 
substance, zároveň zkoum á její poměr 
k tkáni, p ři čemž hl. zájem vzbuzuje 
dělení buňky  a  pochod oplodňovací. Lit.:
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Janošík J., Histologie a mikroskopická 
anatomie (1892). U nás h. pěstoval první 
J. E. Purkyně, později F. Novotný, 
Rozhon, Janošík, Srdínko, Studnička, 
Frankenberger, Šulc, Tůma, Volf a j.

Histolyse (řec.), rozpad, rozrušení tk á 
ně při sm rti nebo při zpětném tvoření 
a  spájení orgánů, na př. při odpadnutí 
ocasu pulce nebo během stadia zakuk 
lení hmyzu.

H istom etr (z řec.), přístroj ke zkouše
ní a určení pevnosti a trvanlivosti tk a 
nin. Látky jsou tu v soustavě válců pod
robeny změnám a nam áhání, jemuž jsou 
vystaveny při užívání a opotřebováváni 
(jako oděv): tlaku, ohýbání, stahování, 
napínání, tření, odření a p. Posuzuje se 
tu podle výsledku poměru, jak dvě růz 
né látky provedenou manipulaci snesly.

Histony, bílkoviny povahy zásadité, bo
haté na  dusík, lehce rozpustitelné v ky 
selině, srážejí se žiravinami. IL, sloučené 
s  jinými sloučeninami, tvoří důležité 
součásti živočišných buněk.

Historia (historie), o* dějiny.
H istoria Apollonii regis Tyri, latinské 

zpracování ztraceného řec. románu, je 
hož hrdinou je Apo.llonius z Týru. V češt. 
rukopis z roku 1459 a 1539. Otisk a liter. 
ČČM 1863.

Historia Augusta, dějiny řím. císařů, 
A* Scriptores historiae Augustae.

H istoria rythm ica, liturgické officium 
brevířové, v němž nejen hymny, nýbrž 
vše, co se zpívá, vyjímaje žalmy a čtení, 
sepsáno je ve verších; vznikla koncem 
IX. věku v Belgii, v XIII. věku se zm ě
nila v „rýmovaná officia11, z nichž 
jedno zbásněno ke cti svatého Václava. 
Lit.: Bitnar, Anthologie střed, poesie sva 
továclavské 1929.

Historia scholastica, oblíbená středo
věká učebnice biblických dějin se s tru č 
nými výklady, sepsaná v XII. věku 
Petrem  Comestorem, po prvé vytištěná 
1473 v UtrecMu.

Historická bible, jméno pro středověké 
pokusy o lidové podání obsahu sv. P ís 
ma, kromě knih prorockých a  didaktic
kých. Sem patří také Biblia pauperum .

Historické právo, právo vzniklé deseti-, 
někdy staletým  vývojem událostí, právo, 
jehož existenci možno prokázati již před 
dávným i lety. Nejde snad o zákony p s a 
né, které byly odhlasovány před m noha 
lety parlamentem, nýbrž v úvahu pro 
h. p. přicházejí poměry, jež vznikly bě
hem dlouhé řady let, jak je právě různé 
místní, historické, národnostní a jiné 
události vyitvořily. Teorie o h-ém p-u 
hra je  důležitou roli v životě těch národů, 
které pozbyly své státní samostatnosti a 
dovolávají se jí a snaží se jí znovu dobýti

právě stálým poukazováním na doby 
minulé. V životě čes. národa bylo h. p. 
mocnou vzpruhou všem národním p ra 
covníkům a buditelům, aby teorii h-ého 
p-a za Rakouska uplatňovali nejen doma, 
ale zvi. za hranicemi a ukazovali cizině, 
že jsme před r. 1526, resp. před r. 1618 
byli národem sam ostatným  a že m ám e 
za sebou slavnou minulost. — Zaklada
telem hist.-právní školy jest Bedřich 
Savigny. Věda se však dnes zcela v sou 
hlase s novodobými teoriemi a proudy od 
teorie h-ého p-a odklání, vytýkajíc jí 
přílišnou jednostrannost, spoléhání na 
vyjeté koleje a její odpor proti jakém u
koliv násilnému zásahu do státopráv. 
vývoje státu.

Historický m aterialism us, názor na 
dějiny a na lidstvo s hlediska ryze 
hmotného. H. m. jest učení Marxovo, 
který jako zakladatel socialistického ná 
zoru na život neviděl v dějinách vůli 
boží, vliv silných jedinců a boj různých 
myšlenkových proudů, nýbrž bojovně 
hlásal, že na dějiny m á vliv jedině stav 
a způsob hospodář, výroby a že se tvo
ření dějin dálo jen ve znamení boje mezi 
jednotlivými lidskými třídam i (dělnictvo 
proti zaměstnavatelům). Toto hledisko 
Marxovo jest zřejmě jednostranné a není 
vyloučeno, že bylo hlásáno jen z důvodů 
agitačních. LI. m. byl vědecky vyvrácen 
jako nesprávný. Ve své obsáhlé knize 
Sociální otázka, vydané r. 1899, zvi. se 
timto problémem zabýval Masaryk (tato 
kniha jest v podstatě kritikou Marxova 
spisu Kapitál) a vyvrátil správnost 
Marxových závěrů, a to jak pokud jde 
o h. m., tak i o jeho jiné these. Rovněž 
jiní filosofové a národohospodáři se za 
bývali h-ým m-em a většinou zaujali 
stanovisko odmítavé, takže v teorii nemá 
h. m. dnes již skoro žádných zastánců. 
Jest jistě příznačné, že prvním  odpůrcem 
h-ého m-u byl přítel Marxův a spolu
zakladatel socialismu, Engels, který h lá 
sal, že ryze materialistické pojímání vý
voje dějin není správné a že velmi často 
rozhodují i pohnutky ideální.

Historický ústav  v Římě zřizují v no
vější době jednotlivé státy anebo učené 
korporace za účelem historického badání 
v bohatých řím ských archivech a knihov
nách, k čemuž dal podnět papež Lev XIII. 
otevřením archivu vatikánského; jsou to: 
Anglický historický ústav (1892), Belgický 
H. I. (1902), Česká historická expedice, 
vzniklá ze staršího Rakouského institutu 
(1883), Francouzský H. I. (1873), Institut 
Górresovy Společnosti (1888), Holandský 
H. I. (1904), Institu to  storico Italiano 
(1883), Maďarský H. I. (1892), Pruský
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H. I. (1888). Úkolem české expedice je 
edice bohemik z papežských register 
středověkých, soustavný soupis bohemik 
v italských archivech a knihovnách, 
edice nuncia tur. — L it :  Jenšovský,
Archivy a edice, 1921.

Historický zeměpis, m á za úkol vnésti 
světlo ve změny, které se udály se zemí 
a všemi jejími znaky (také s vytvořený
mi novými polit, útvary, jako státy) 
v době histor., zejména, ale ne výlučně, 
vlivem lidí. Jako vedlejší vědy užívá se 
antropogeografie. H. z., jehož prvé n á 
běhy nacházíme již u Seb. Múnstera 
(Cosmographia, 1544), byl dlouho stejně 
důležitý jako histor. politický zeměpis, 
zejména zemí klas. starověku (Starý ze
měpis). Zástupci tohoto starého směru 
mezi jinými jsou: P. Clúver (Sicilia
antiqua, item Sardinia  et Corsica, 1619), 
Cellarius (Geographia antiqua) a  j. Nej
lepší prací až dosud je z r. 1863 Pauly- 
Wissowasova reální encyklopedie k la 
sické starověké vědy. — Hl. cíl h-o z-u 
je histor.-zeměpisné srovnání všech zemí 
na světě a nabytí všeobecných histor.- 
geografických základních vět. Od toho se 
pak odvozuje trojí rozdělení h-o z-u: 
dějiny přírody, dějiny ku ltu ry  země a 
dějiny ú tvarů  státních. K tomu p řis tu 
puje ještě histor.-církevní zeměpis. Vzta- 
huje-li se h. z. na  poměry místní, m luví
me o histor. topografii (místopisu). O za
chycení výsledků h-o z-u v m apách a n á 
črtcích usiluje histor. kartografie. Po 
mocné vědy h-o z-u jsou: geologie, k li
matologie, statistika, genealogie, včetně 
heraldika, znalost lidí, nářečí a j. v. H. z. 
zaujím á střední postavení mezi země
pisem a dějepisem, je tedy odkázán na 
výsledky obou.

Historický Pravdom il Vladislav, pseud. 
F rant. Žáka.

Historik, dějepisec.
H istoriograf (řec.), dějepisec, Q* děje

pis. Od 16. st. u rč itá  knížata  pověřovala 
vynik. lidi zaznam enáváním  dějin svých 
států, jich zpracováním  a jm enovala je 
svými dějepisci.

Historionomie, n au k a  o určité zákoni
tosti v dějinách, podle níž chtějí mnozí 
předpovídati události a děje budoucnosti.

Historionové, u Římanů pův. etruští 
m imičtí tanečníci, později herci.

H istorism us (řec.), v dějinné filosofii 
výlučně vědecky dějinné nazírání n a  člo
věka (v protivě k naturalism u), jeho kul
tu ru  a jeho hodnoty. H. jmenujeme také 
směi, který přeceňuje dějinný podíl na 
tvoření ku lturn ích  hodnot a podceňuje 
nadhistorické v životě duchovním ně
kterého národa.

H istrionicus histrionicus Lin. (kachna 
strakatá), p říbuzná s kachnou lední. Peří 
je převážně břidlicové, na břiše plavo- 
hnědé, podocasí černé. Samice je tmavě 
šedohnědá, světleji a temněji vlnkovaná. 
Je obyvatelem tunder na  severu Nov. a 
Starého světa. Potravou jsou jí různí 
mořští měkkýši, malé rybky a korýši. 
Mláďata se živí tém ěř výhradně hm y 
zem. Hnízdí počátkem června a snáší 
8—10 vajec krásně narudle  žlutých.

Hitchcock Gilbert Monell (* 1859), am. 
politik, za svět. války předseda senátního 
zahraň, výboru a propagátor českého od
boje. Od r. 1923 senátor.

H itler Adolf (* 1889), vůdce něm. nár. 
socialistů. Byl pův. rak. malířem, za 
svět. války vstoupil jako dobrovolník do 
něm. armády. Založil s tranu  něm. nár. 
socialistickou a brzy se dostal do kon 
fliktu s něm. úřady. Organisoval stát. 
převra t v Mnichově (1924) a odsouzen na 
5 roků. Brzy ale dostal milost a věnuje 
se dále Organisování odboje proti m íro 
vým smlouvám. P ři volbách do něm. říš. 
sněmu r. 1930 dobyla jeho s tran a  107 
m andátů.

H ittler Antonín Alois (* 12. VI. 1869, 
f  5. V. 1912), čes. spis.; napsal: Některé 
pověsti slezské veršem (1900), Šerem 
k ránu  (1901), Hostina krásy, Na dušičky, 
Kus lidské bídy a j.

H ittorf Johann W ilhelm (1824—1914), 
něm. fysik, prof. v Miinsteru. Pracoval 
v otázkách elektrochemických.

Hitzinger Peter (1812—1867), slovinský 
kněz, historik  a básník, vyznavač slovin
ského autochtonismu, autor čeitných 
článků a rozprav církevně-historických, 
historických, archeologických, topogra
fických, etymologických a j. Psal básně 
náboženské, satyrické a historicko-epic- 
ké do slov. časopisů.

Hizenské porculány, od poč. 17. st. v ja 
ponské provincii Hizen zhotovované por
culány.

H jalm ar Jatgeir, pseud. Fr. Kvapila.
H jalm arson H arald  (1868—1919), švéd

ský důstojník; pracoval úspěšně na  or- 
ganisaci perské obrany. Koncem života 
obětavě bojoval za finskou svobodu.

Hjelm aren, jez.ero ve Švédsku, 493 km 2, 
spojené průplavem  s řekou Arbogaa. 
Bohaté loviště š tik  a raků. H-ý kanál, 
m nohokrát přestavovaný, spojuje jezero 
IL s jez. Málarenským.

H. J. (S.) =  hic iacet (sepultus, lat.), 
„zde odpočívá (pohřbený)*4.

HK, značí jednotku svítivosti Hefne- 
rovy svíčky.

h. L, zkr. hoc loco, n a  tomto místě.
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Hlačik Jan Evangelista (* 1855), český 
homiletik, farář v Hedvíkově; vydal 
sbírky kázání.

Hlad (fames, inanitio, lat.), pocit, jejž 
způsobuje v člověku nedostatek nutné  
potravy; není s počátku příliš nepříjem 
ným, vzbuzuje se stále chuť k jídlu, 
není-li ale ukojena, stává se pocit hladu 
stále palčivějším. Dostavuje se bolestný 
tlak v žaludku a všeobecná únava, k te
réžto symptomy stále rostou. Déle trva 
jící hlad může vésti k značnějšímu po
dráždění, dokonce i k záchvatům šílen
ství (delirium). Všeobecná slabost stou
pá, sliznice schnou. Hladová zvířata déle 
trvajícím hladem dokonce tak  otupějí, 
že se předloženého jídla ani nedotknou 
a zvolna zmírají. — Jak dlouho vy
drží organismus bez potravy, není mož
no stanovití, závisí to hlavně na  množ
ství nahrom aděného (tuku v těle h la 
dovějícího. Možno-li piti, snese se hlad 
déle. Podle tvrzení amer. lékaře Tannera 
vydrželo mnoho osob i 40 dní a déle bez 
potravy (t. zv. umělci v hladovění). Koně 
mohou 8—15 dní hladověti, mají-li do
statek vody.

Hlad vlčí (bulimia, řec.), chorobná, 
p rudká touha po okamžitém jídle; p ři 
chází v záchvatech při neurastenii, ne
moci Basedowově, tasemnicích a j., ně
kdy se záchvaty mdloby. H. v. p ři cu
krovce a chorobách žaludečních m á jiné 
příčiny. Osoby jím trpící měly by vždy 
míti u sebe něco k jídlu (čokoládu).

H ladík František (* 1887 na  Král. Vi
nohradech), m alíř v Praze, figuralista.

H ladík Jaroslav (+ 1896), č. spisovatel. 
Překládal ze Zoly, z Goncourtů a Riche- 
pina.

H ladík Josef (* 1870), sochař v Olo
mouci.

H ladík Josef (1845—1910), řed. pedago- 
gia v Příboře. Histor.-arch. spisovatel. 
Sp.: Pam átky  archeolog, a jejich stáří 
(1896).

Hladík Karel (1831—1895), ing., ředitel 
soukr. plzeňsko-březenské dráhy.

Hladík Václav (1868—1913), spisovatel 
a publicista. Napsal celou řadu povídek 
a románů, byl redaktorem Nár. Politiky, 
roku 1898 přešel do redakce Nár. Listů, 
kde řídil kulturní hlídku. Sloužil hlavně 
myšlence kulturního sblížení česko-fran- 
CGUzského, psal články a kritiky o vý
tvarném  umění, o myšlenkových prou 
dech ve Francii, o sociálním hnutí a po
litice. Jeho povídky i rom ány jsou psány 
pod vlivem franc. současných spisova
telů a učinily ho svého času velmi po
pulárním . Sp.: Barevné skizzy a malé po 
vídky (Artušovy povídky, 1906), O sou

časné Francii (1908), Z pražského ovzduší
(1894), Artuš (2. vyd., 1925), Evžen Voldán 
<2 sv., 1925), Třetí láska (1925), Ze samot 
a společností (1925), divad. hra: Nový ži
vot (1896) a j.

H ladina, 1. horizontální povrch kapa 
liny. Chová-li se kapalina v malých, 
úzkých nádobách, není h. horizontální, 
nýbrž vlivem kapilarity  jest zakřivena 
bud do spodu (rtuť) neb nahoru, a* ka- 
pilarita. — 2. H. cenová, p rům ěrná cena 
předmětů denní potřeby v určité době a 
v určitém místně omezeném obvodě (na 
př. v určitém městě, ve státě, v jednom 
světadíle). H. c. může býti nízká (jsou-li 
spotřební statky k dostání za poměrně 
levný peníz) neb vysoká (za dlouho trv a 
jící drahoty). Stoupání a klesání h. c. jde 
n iku  v ruce se stoupáním a klesáním 
hodnoty peněz.

Hladítko, nástroj k rovnání ploch 
(deska a rukojeť), používaný hl. v zed- 
nictví, modelování forem a slévárnictví.

Hladké Životice (Seitendorf), o. na M., 
okr. N. Jičín, 1019 ob. (151 č.).

H ladký Emerich, pseud. Arn. P ro 
cházky.

Hladký Jan, m alíř  v Praze, 1781.
Hladký Jakub (* ve Vršovicích), m alíř  

v Praze 1770.
Hladký Josef, m alíř v Praze, 1806.
Hladký Siard Augustin (1752—1835), 

prem onstrátský m alíř a znalec umění.
H ladký Václav (1756—1807), malíř 

v Praze.
Hladná, o. v Č., okr. Týn n. Vit., 149 

č. ob.
Hladnik Ignacij (* 1865), slovinský h u 

debník, varhaník  a komponista, učitel 
hudby, autor asi 250 populárních církev
ních skladeb a světských písní.

Hladnovský J. IL, pseud. J. Haši.
Hladoléčba (léčení hladem), buď úplná 

neb částečná; používá se hl. při cukrov
ce, chorobách srdce neb ledvin.

Hladov, o. na M., okr. Dačice, 311 ě. ob.
H ladovka skalní (Buliminus montanus 

Drap.), plž ze skupiny srostločidlých 
(Stylommatophora) se skořápkou silně 
prodlouženou, tvořící kužel.

Hladověni, nastává přelidněním měst 
neb zemí ve válce, neb velkou neúrodou. 
obklíčením neb uzavřením hranic veške
rém u dovozu a pod., kdy nelze ani za vy
soký peníz obdržeti nejnutnější potravi
ny. Ve starověku a středověku bývala 
tato nouze dosti častá. Od pol. 19. st. je 
Evropa dík dopravním prostředkům, vy
jímaje světovou válku, ochráněna této 
nouze, jsouc hojně ze s tá tů  nadproduk- 
tivních zásobována. V Indii, Asii, Persii 
a Číně se však vyskytuje. Po svět. válce
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bylo jí postiženo Rusko a z trá ta  na lid
ských životech hladem  a vysílením byla 
ohromná. — Nemoci z hladu, choroby 
vystupující většinou epidemicky při ne
dostatečné výživě, zvi. při hladu, jako 
skvrnivka, úplavice, kurděje a j. Speci
fickou nemocí sem náležející je oedem 
z hladu, který se často vyskytoval za vál
ky v 1. 1917—18 zvi. u m užů mezi 40.—60. 
rokem, hl. ve velkoměstech a průmysl, 
střediscích Rak. a Německo. Vznikly 
měkké, těstovité otoky kůže na  pažích, 
nohou, obličeji a šourku, někdy i výlevy 
do dutiny břišní; v krvi snížené množ
ství krev. barviva a bílých krvinek, sou
časně známky hydraemie. Subjektivních 
obtíží nebylo. Léčilo se tělesným klidem
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a dobrou výživou, avšak případy úm rtí 
nebyly vzácné.

Hladovka, o. n a  Slov., okr. Trstená, 
524 čs. ob.

Hladýš, Q* Laserpitium.
Hlahol pražský, jeden z nejstarších 

sborů pěveckých v Praze. Založen byl 
r. 1861 Ludevítem Lukešem, jenž byl též 
jeho prvním  sbormistrem. Po něm ná 
sledovali mezi jinými i Bedřich Smeta
na, Karel Bendi, zvláště pak K. Knittl. 
Svými zájezdy uměleckými po Čechách 
a cizině prokázal Hlahol české věci a 
české hudbě služby neocenitelné. Nyněj
ším dirigentem Hlaholu jest Jarom ír 
Herle (o„) od r. 1921. Významná jsou také 
pěvecká sdružení H. vinohradský a IL 
plzeňský.

Hlaholské písmo (glagolica), písmo 
starších slovanských památek, jehož p ů 
vodcem byl asi apoštol Cyril (k. r. 860). 
Rozlišuje se ku la tá  bu lharská  g. a ostrá 
chorvatská g. Zachovala se v několika 
dalmat. obcích, v Bulharsku sotva do
12. stol.

H lakulova P lajka, rozsocha v Podkar
patské Rusi; táhne se od Todiasky (1764 
m) k Tise ve výši 1200 m.

Hlas (lat., vox), ve fysiologickém sm y
slu název pro tón, který je individuem 
vědomě vytvářen průchodem dechu hrta- 
nem. U člověka i u zvířat k vytvoření 
hlasu napnou se hlasivky stáhnutím  
svalů, takže se k sobě přiblíží téměř na 
dotyk. Ze vzduchovodu vypuzovaný 
proud vzduchu tlačí zevně na  hlasivky,

při čemž určité množství vzduchu uniká. 
Tyto se opět vzpruží a zabraňují un iknu tí 
vzduchu přivoděného dechem. Tento po
chod se neustále velmi rychle opakuje; 
rychlost tato  je závislá na délce a stupni 
nap jetí hlasivek a na  síle tlaku  vdech
nutí. Má-li se dosáhnouti určité výše tó
nové, musí podmínky hlasu býti vyrov
nány. Podle tónového obsahu lidského 
hlasu rozeznávají se tyto polohy: soprán 
(vysoký ženský hlas), alt (hluboký žen
ský hlas), tenor (vysoký mužský hlas), 
bas (hluboký mužský hlas). Mezzosoprán 
a baryton jsou střední polohy mezi so
pránem  a altem a tenorem a basem. 
Toto schéma udává hranice poloh 
s kmitočtem:
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Lidský hlas má nekonečně mnoho in- 
dividueiních modifikací. Přesto rozezná
vají se dva druhy hlasu: prsn í a fistulo
vý, který předčí obsahem tónů prvý, 
Tón prsního hlasu je plný a silný, tón 
fistulového je měkký. Nemoci hlasu jsou 
organického původu. — Hlasy zvířat. 
Většina ssavců má hlasivky podobné 
lidským; hlas je však silnější a nemá 
velkého rozsahu. Některé druhy  zvířat 
vyluzují hlas ne vydechnutím, nýbrž 
vdechnutím (osel, kůň, kočka). Hlas p tá 
ků je neobyčejně bohatý, neboť téměř 
všichni, s výjimkou pštrosů, čápů a su 
pů, mají dva hrtany. Svrchní odpovídá 
anatomicky h rtanu  ssavců, nem á však 
se zvukem nic společného; spodní však, 
syrinx, leží v prsou při štěpení vzducho
vé roury a jest buď jednoduchý neb dvo
jitý. Z plazů m ají jen málokteří hlas, 
zvuk tvoří se u nich v hrtanu. Zvuky 
neb šumoty ryb neb bezobratlých nespa
dají pod pojem hlasu.

Hlas, časopis katolický, vycházející 
v Brně v letech 1849—1918; vznikl jako 
orgán moravských Sušilovců, soustřeďo
val ku ltu rn í i politické snahy m orav
ských Čechů a přispěl vydatně k obro
zení literárním u; po převra tu  změnil se 
v deník Občanské Noviny.

Hlas, deník českých federalistů; vy
cházel od 1. ledna 1862 do 14. června 1865. 
Splynul s Nár. Listy. — H., list pokroko
vé slovenské mládeže (přívrženců realis
mu). Vycházel měsíčně 1898—1996 za 
redakce P. B laha a V. Šrobára.



H lodavci II.

Hydrochoerus capybnra. Křeček (Cricettis ericetus).

Svišť 
(Arctoinys

Myš domácí (Mus musculus). marmota). Myš polní (Microtus arvalis).

Bobr (Oaator fiber). Psoun stepní (Cynomys rudovicianus).

Příloha Nového velkého ilustrovaného slovníku naučného.



Hlodavci III.

Picli (Myoxus fflis).

Potkan (Mus decumanus). Krysa (Mua rattus).

Příloha Nového velkého ilustrovaného slovníku naučného.
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Hlas, katol. časopis americký; r. 1873 
založen v Saint Louisu, vydáván Českým 
liter, spolkem saintlouiským za redakce 
Josefa Hessouna (O*), od 1902 kap itána  
Hynka Dostála.

Hlas hrdeln í (zvuky), název pro kňou- 
ravý neb klokotavý zvuk hlasu, příznač
ný zvi. pro otylé lidi.

Hlas Lida, katol. časopis, 1906 založený 
v Č. Budějovicích, s přílohami Knihovna 
Hlasu Lidu (1908), Dělník, Žena, Živnost
ník a Mládež (1909), nákladem  Tiskové
ho českého spolku a za redakce Pavlíka 
Sychry, po převratě Vedrala.

Hlas Národa, český politický deník 
konservativního směru s významnou p ř í 
lohou Nedělní Listy. Vycházel 1886—1918.

Hlasatel, a* herold.
H lasatelská hůl, o* Caduceus.
Hlasivec Jan  (1819—1923), český hom i

letik, kons. rada  v Praze; vydal Jana  
Zlatoústého Listy Olympii psané (1892).

H lasivka či štěrbina hlasová (glottis 
vera), v h r tan u  mezi oběma skutečnými 
páskami hlasovými (chordae vocales ve- 
rae), Q* hrtan .

Hlasivo, o. v Č., okr. Tábor, 446 č. ob.; 
kdysi stříbrné doly.

Hláska, 1. hláskosloví. Hlásky jsou 
zvuky nebo šelesty, které vznikají chvě
ním mluvících orgánů. Hlásky české se 
dělí v samohlásky (vocales) a souhlásky 
(consonantes); jejich jméno je odtud, že 
se vyskytují jen s vokály. Samohlásky 
jsou dílem jednoduché, dílem dvoj
hlásky. Dvojhlásky jsou: ou (touha), 
ai, ei, oi, ui (kraj, volej, oj, můj), 
ia (pjal), ě (květ). Souhlásky se dělí 
podle několika dělidel. Podle toho, ve 
které části mluvidel hlavní článkování 
se děje, rozeznáváme souhlásky: 1.
hrdelně (gutturales): h, ch, g, k; 2. pod- 
nebné (palatales): j, ď, ť, ň (podnebné 
zubnice), ž, č, š (podnebné sykavky); 3. 
^předopatrové a dásňové (alveolares), a 
to zubné (dentales) d, t, nj; sykavé (sibi- 
lantes) z, s, c, ř; jazyčné neboli plynné 
(linguales, liquidae) 1, r ;  4. retozubné 
(labiodentales) v, f; 5. retné (labiales) b, 
p, m. Podle zvučnosti rozeznáváme sou
hlásky: 1. temné (tenues): ch, k, t, ť, p. 
s, c, š, č, f, 2. jasné (mediae): h, g, d, ď, 
b, z, dz, ž, dž, v. Podle trvání jsou sou
hlásky české: 1. okamžité, ražené (explo- 
sivní): g, k, d, ď, t, ť, p; 2. trvací, vše
chny ostatní. Podle ústí, k terým  zvuk 
vychází, máme souhlásky: 1. nosové (na- 
sales): n, ň, m; 2. ústní (orales): ostatní. 
Hláskosloví se dělí ve fonetiku, nauku 
o tvoření hlásek a morfologii, k terá  
jedná o změnách. — 2. H. v středověké 
architektuře, vysoká věž u chrámů, ve

N ový s lovník naučný. — Svazek IX.

řejných budov, h radů  s dalekým rozhle
dem a bytem hlásného, který upozorňo
val troubením na  blížící se nebezpečí. 
Někdy i  hlavní věže hradu, nejpevnější 
a poslední útočiště obyvatel před nepří
telem. — 3. H., stanoviště železn. zřízen
ců n a  tratích, kde činí nejmenší násled 
né mezidobí dvou za sebou jedoucích 
vlaků 10 minut, a doprava není příliš 
živá. Trať mezi dvěma stanicemi rozdě
lena jednou nebo více hláskam i na pro 
storové oddíly. H. je vybavena buď sto
žárovou návěstí jednoram ennou pro kaž
dý sm ěr jízdy nebo jednou návěstí křížo
vou, t. j. pro oba směry společnou, se 
dvěma rameny, z nichž rameno ve sm ě
ru  jízdy napravo jsoucí ukazuje svou 
polohou, zda je tra ť  volná (rameno zdvi
žené) či uzavřena (r. v poloze vodorovné). 
V noci světlo bílé nebo červené. H. dále 
opatřena jedním či dvěma telefonními 
přístroji a zvonkovým zařízením. S te
lefony spojeny jsou budíky sloužící k to
mu, aby jejich signály, různě kombino
vanými, hlášeno bylo: že se vlak ke 
hlásce blíží, že přejel, že m á býti zasta 
ven atd. Na tra tích  s rušnou dopravou 
nebo kde následní mezidobí za sebou je
doucích vlaků je kra tší 10 minut, n a h ra 
zeny jsou hl. pro větší bezpečnost h ra d 
lovými stanovišti.

Hláska, o. v Č., okr. Žamberk, 225 ob. 
(14 č.); tě rna  lnu.

H laska Józef (* 1856), pol. novinář a 
politik. Red.: Glos, Wiek XX., Gazeta 
Warszawská.

Hlásko Stanislaw (* 1868), pol. básník 
a právník. Sp.: Poezyja (1899).

H lásná Lhota, o. v Č., okr. Jičín 208 
č. ob.

H lásná Lhota (Wihořen), o. v Č., okr. 
Prachatice, 195 ob. (4 č.).

H lásná Třebáň, o. v Č., okr. Hořovice, 
331 č. ob.

H lásná trouba, dálkomluv, megafon, 
kovová kuželovitá trouba, 2—3 m dlouhá, 
s nátrubkem  pro mluvení; zesiluje hlas 
odrazem zvuk. vln a jich soustředěním. 
Za vynálezce h. t. považuje se Morland 
v r. 1670.

Hlásnice, o. v Č., okr. Polička, 310 č. ob. 
Tkalcovství.

Hlásnice (Wáchtersdorf), o. na Mor., 
okr. Šternberk, 312 ob. (13 č.).

Hlásnice, t ru b k a  používaná k  doroz
um ívání stro jn íka u těžného stroje s ob
sluhou těžné klece.

Hlasovací lístek, 1. při volbách prová
děných v nějakém  sdružení jest to kou
sek papíru libovolné formy pro všechny 
přítomné, ovšem jednotné velikosti, je 
hož se používá p ř i  volebním aktu k p ro 
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jevení mínění členstva. P ř i  hlasování 
o určitém  návrhu  píše se na  h. 1. slůvko 
„ano“ nebo „ne“ a odevzdá se skru táto- 
rů m  (t. j. osobám provádějícím  sčítání 
hlasů). P ř i  volbě funkcionářů napíše 
člen sdružení na h. 1. jm éna těch, jež si 
přeje míti v čele. — 2. P ři volbách do 
obce, okresu, země, posl. sněm. a senátu 
a dále při volbách do sociálně-pojišťova- 
cích ústavů, zeměděl. a obch. komor atd. 
je h. 1. tiskem rozmnožená a do rukou 
každého voliče doručená kandidátní li
stina. Není n a  něm uvedeno vše, co jest 
třeba udati na  kand. listinu (na př. pod
pisy voličů), stačí označení strany  nebo 
volební skupiny, arabské pořadové číslo 
kandidátky, jm éna kandidátů  uvedených 
v pořadí označeném rovněž arab. čísly a 
úřední razítko. S tímto h. 1. dostaví se 
volič k volební urně, kde prokáže legiti
mací k tomu účelu zvláště vydanou svoji 
totožnost a odevzdá jeden ze všech h. 1., 
které m u byly doručeny. P ři volbách do 
jiných korporací nežli do územ. svazků 
možno h. 1. zasílati také poštou spolu 
s volební legitimací.

Hlasovací právo, právo projeviti své 
mínění při volbách jakéhokoliv druhu  
(ve spolku, ve shromáždění, v p a r lam en t
ních volbách atd.). H. p. záleží obyčejně 
v členství určitého sdružení, v přísluš
nosti k určitém u stavu (na př. h. p. 
dělníků při volbách správních  orgánů 
nemoc, pojišťoven, soukr. zam ěstnanců 
ve vyšších službách při volbě funkcioná
řů  Všeob. pens. ústavu atd.) aneb v růz 
ných jiných okolnostech (na př. ve sku 
tečnosti, že někdo po určitou dobu bydlí 
v jednom místě; tím  získává h. p, do 
obce, okresu, země, parlam entu). Při 
každém hlasování (Q* též toto) se ovšem 
zkoumá, splnil-li ten, kdo hlas odevzdá
vá, všechny k tomu předepsané podm ín
ky; ty jsou v jednotí, sdruženích nejrůz
nějšího rázu. P ři volbách do územních 
svazků jsou stanoveny zákonem. H. p. 
jest v každém směru jedno z nejdůleži
tějších práv osobních. Poněvadž volby 
jsou vlastně jen určitým  druhem  hlaso
vání, nazývá se h. p. nejčastěji právem  
volebním (zvláště nejde-li o menší spol
ky a menší svazky). Bližší cx* volby a 
volební právo.

Hlasování, úkon, jímž projevují členo
vé určitého stavu, společnosti, shrom áž
dění atd. svoji vůli. Může se díti nejrůz- 
hějším způsobem: hlasovacími lístky,
zdvižením ruky, aklam ací nebo povstá
ním. U Římanů hlasovali senátoři tak, 
že jednalo-li se o dva různé návrhy, po
stavili se ti, kdož je podali, na  dvě růz 
né s trany  jednací síně, a  ti, k teří souhla 

sili s navrhovatelem, šli prostě k němu, 
takže se vytvořily dvě nestejná skupiny 
(itio in partes — rozejití se na  skupiny, 
strany). O způsobu h. rozhoduje buď zá
kon (jde-li o veř. korporaci) n. různá  na
řízení, nejčastěji stanovy nebo jednací 
řád (u soukr. kolegií: spolky, družstva 
atd.). Před h. se obyčejně zjišťuje, zdali 
Všichni přítom ní jsou k výkonu hlasova
cího p rá v a  oprávněni, na  př. jsou-li čle
ny oné korporace již alespoň určitou do
bu nebo mají-li zaplaceny členské p ř í 
spěvky. Je-li v m ístnosti mnoho voličů 
a znemožnila-li by tato okolnost přesnost 
sčítání hlasů, hlasuje se zdvižením ruky, 
v níž drží h lasující legitimaci dotčené
ho spolku. To sleduje také ten dobrý 
účel, že se tím zabraňuje podvodům, aby 
nevolili nečlenové. K platném u usnesení 
se vyžaduje přítom nosti určitého počtu 
členů k h. oprávněných a obyčejně nad 
poloviční většiny hlasů. Někdy jest n u t 
n á  jednomyslnost, t. j. všichni přítomní 
musejí hlasovati pro návrh , má-li býti 
p řija t. P ři rovnosti h lasů  rozhoduje (di- 
rimuje) předseda, který návrh  hude p ři
jat. Členové se ovšem také mohou zdržeti 
h. nebo před n ím  odejiti a tím  někdy 
žmenšiti počet přítom ných tak, že h. 
znemožní, což se stává dosti často v obec. 
zastupitelstvech nebo měst. radách, kde 
se k platnosti usnesení vyžaduje jistá 
minim ální presence obec. starších, ale 
též v parlam entě , chce-li něk terá  skupi
n a  dosáhnouti odložení nebo znemož
nění projednávání jí nepříjemného zá
kona. Je-li třeba nadpoloviční většiny 
hlasujících, m luvíme o většině absolutní. 
Stačí k ní jeden hlas nad polovinu. Ji
nak  návrh  jest přijat, hlasovala-li pro 
něj alespoň většina relativní, t. j. pro 
tento návrh  se přidalo více osob než pro 
jiný. Čítá-li shromáždění 40 členů, jest 
absolutní většina 21. Relativní většina 
jest na  př. 17, hlasuje-li pro pro tinávrh  
16 osob a zbytek přítom ných (7 osob) se 
h. zdrží nebo hlasuje  pro třetí návrh. 
O form alitách p ř i  h. v našich zákono
dárných  sborech a* posl. sněmovna a se
nát. Zásadně se h. vykonává osobně a 
p lná  moc od nepřítom ného člena ob
vykle neplatí. Toliko na  valných h rom a
dách akc. společností, příp. v růz. spol
cích, pokud to dovolují stanovy, může 
hlasovati plnomocník. Směřuje-li h. 
k pověření určité osoby nějakou funkcí, 
nazývá se volba (jednak ve spolku, na  
př. volba pokladníka, ale stejně i volby 
obecní, zemské, parlamentní).

H lasováni lidu  (t. zv. referendum), zvi. 
případ hlasování podle § 46 úst. listiny 
čsl. Dojde k němu tehdy, když Národní
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shromáždění zamítlo nějaký  vládní n á 
vrh zákona a v láda se pak usnese, aby 
h. 1. bylo rozhodnuto, má-li se zam ít
nutý náv rh  přece stá ti zákonem. Usne
sení vlády m usí býti jednomyslné. H la 
sovací právo m á pak při referendu kaž
dý, kdo jest oprávněn  voliti do posl. 
sněmovny. H. 1. není však přípustné 
o takových vládních návrzích zákonů, 
jimiž m á býti m ěněna nebo doplněna 
us tavn í listina a její součásti.

Hlasové o potřebě jednoty spisovného 
jazyka pro Čechy, M oravany a Slováky, 
název spisu vydaného r. 1846 nákladem  
Českého m usea v Praze za redakce Jana  
Kollára proti Štúrově slovenštině. Když 
se totiž m ladá  slovenská generace roz
hodla pro sam ostatný  literárn í jazyk, 
Vystoupil Jan  Kollár proti rozkolníkům 
a  sebral do svého díla  Hlasové 33 č lán 
k ů  o potřebě jednoty literárního jazyka; 
byl mezi n im i i Šafařík. Příspěvek Kol- 
lá rův  byl psán velmi ostře a když pak 
n a  podzim téhož roku počal H urban  vy
d áv a t  své Slovenskje Pohladi, pustil se 
v nich do Kollára, upíraje  m u i zásluh 
o národ. Š túr odpověděl spisem N auka 
řeči slovenskej a Hodža knihou Dobruo 
slovo Slovákom, súcim na  slovo a Větín
0 slovenčině. Do sporu zasáhl také Pal- 
kovič v Tatrance, O. H. Lanštiák  brožu
rou Štúrovčina a posouzení kn ihy  Náre- 
čia slovenskuo, a  Št. Launer Slovem 
k národu svému, poslední tř i  na  straně 
obhájců bibličtiny. Debata byla vedena 
výrazy nevybíraným i a zabíhala často 
do osobních výpadů a snižování zásluh. 
Proti m ladým  nadšencům  slovenským 
Stáli tu starší literáti českoslovenští, ale 
nakonec zvítězila Štúrova slovenština, 
t řebas  po revoluci většina inteligence 
s tá la  na  čas proti ní. Když za revoluce 
hledal Š túr pomoc v Praze a přiznal se 
tam  slavnostně k jednotě národní, byli 
Hlasové za všeobecného nadšení spáleni 
a český bouřlivák J. V. Frič da l se do 
služeb slovenského odboje. Význam H la 
sů je sice jen historický, dobový, ale 
přesto mnohé z jejich příspěvků (přede
vším Šafaříkův) m ají svou cenu ještě
1 dnes.

Hlasy, rozpis vícehlasých vokálních a 
instrum entá ln ích  skladeb pro každý n á 
stroj neb h las zvláště.

H lasy Svatohostýnské, měsíčník kato 
lický, 1905 založený na  Hostýně jesuity, 
s  přílohou Obrození, za redakce Jana  
Vraštila.

H lášeni, povinnost obyvatelů hlásiti 
svůj pobyt popisným a bezpeč. úřadům . 
P latí pro nájemce bytů, podnájem níky 
i nocleháře. Hoteliéři, hostinští, majitelé

pensionů, nocleháren, povinni jsou h lá 
siti do 24 hodin (nejpozději do 10. h. dop. 
druhého dne) všechny i přechodně uby
tované. Zam ěstnavatelé jsou povinni 
hlásiti do tří dnů u sebe ubytované za
městnance a v téže lhůtě je odhlásiti po 
odchodu ze služby. Totéž platí i pro 
zaměstnance, obývající byt bezplatně 
(učňové, zřízenci, sluhové a p.). V před
p isech vojenských jest hlášení služební 
postup, k terým  se představeným  hlásí 
všechny důležité osobní a služební změ
ny, služební pobyt mimo posádku, od
chod a náv ra t z dovolené, za války v poli 
hlášení vlastní a nepřátelské situace.

H latký Eduard  (1834—1913), moravský 
básník  katolický.

Hlava (lat. caput), nejpřednější část 
těla oboustranně soum ěrných živočichů 
a nositelka zvi. ústro jů  (mozek, oko, nos, 
ucho, ú s ta  atd), často ovšem, jako u čet
ných raků, sp lynulá s následujícím  od
dílem v hlavohruď  (cephalothorax). 
Chybí všem jednobuněčným," houbám  a 
rad iárně  stavěným  živočichům (Coelen- 
terata, ostnokožci); u obratlovců je vždy 
ostře vyznačena. Zde skládá se z části 
lebeční a obličejové. P rvní m á podkla
dem kosti, obklopující mozek a zvedá 
se v temeno (vertex). Část obličejová 
u člověka počíná pro anatom a pod 
čelem. —• Cévy krevní na h. jsou větve 
krčních tepen (karotidy) a žil (hrdelnice, 
žíly jugulární), nervy h, jsou většinou 
větve nervů mozkových. Mezi lebkou a 
vlasatou koží h. uložen je sval lehni (m. 
epicranius), složený ze svalu  čelního a 
týlního, které přecházejí v tuhou blánu 
(přílba šlachová, polebice, galea aponeu- 
rotica). — O h y b a č  h l a v y  (muscu- 
lus sternocleidomastoidodeus), svtl, k te 
rým  se h lava  sklání k hrudi, u lidí 
přip íná  se jednak n a  kost klíční a h ru d 
ní, jednak  na  bradaviční výčnělek (pro- 
cessus mastoideus) lebky (Q*) a  na  týl; 
q* svaly a vazy. — B o l e s t  h l a v y  
(cephalalgie), častý průvodný zjev četn. 
org. onemocnění, přichází však většinou 
bez org. zákl. choroby jako nervová b. h. 
(klavus). Je-li jednostranná a v záchva
tech, mluvíme o m igréně (O*). Příčinou 
nervové b. hl. jsou větě. poruchy oběhu 
krev. v mozku: nedokrevnost (obyč.), p ře 
krvení (řidčeji). Nervová b. h. vyskytuje 
se často dědičně, příp. v rodině. Obyč. 
není příliš prudká, více pocit tlaku s cel
kovou zemdleností. P ři současné chudo
krevnosti bývá často náklonnost k mdlo
b ám  nebo závratím . — Reumatická 
b. h. sídlívá ve svalech, b. h. při dně bývá 
často spojena se zduřeninam i kostí v m í
stě bolestí. P rudká, zvi. v prvních noč-
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nich hodinách se dostavující n. se zvy
šující b. h. poukazuje k původu pří jíc
nému, tlaková b. v krajině nad nosem na 
onemocnění dutin čelních. — Léčba: 
U isymptomatickýoh b. h. léčí se -přede
vším choroba základní; u nervových 
léky rozšiřující cévy, ale těžko se léčí 
nervosní založení, které je tu podkla
dem (důkladná změna způsobu života, 
dieta tělesná i duševní). — Lit.: Hnátek, 
Bolest hlavy (1913); všeob. srozumitelné: 
Haškovec, Bolení hlavy (1912). — B o u l e  
n a  h l a v ě  (atheroma), lhostejný cystos- 
ní útvar, nejčastěji pod koží vlasaté části 
hlavy. Obsah podobá se krupici a tvoří 
jej odumřelé buňky epitheliální, zrníčka 
tuková atd. Vzniká degenerací mazových 
žláz kožních. — D a ň  z h l a v y  (lat. ca- 
pitatio Q,, fr. capitation), nejsurovější 
d ruh  osobní daně, postihuje touto daní 
povinné bez zřetele na  majetkové po
měry a příjm y jednotlivce, všechny stej
ně. Bývala hlavně ve starověkých s tá 
tech, shledáváme se s ní však i v evrop. 
státech v menší podobě a dosud trvá 
v některých švýcarských kantonech a ve 
většině severoamer. států. Hlavně dříve 
v někt. koloniích něm. a franc., dnes 
dokonce i v Itálii. — IL (ve staročes. a 
slov. právu), vražda n. zabití člověka 
anebo pokuta za vraždu, kterou musili 
příbuzní vrahovi p latiti příbuzenstvu za
vražděného. Pokuta  veřejná, kterou od
váděl vrah  n. jeho příbuzenstvo obci n. 
státu, nazývala  se rovněž h. Vývojem 
doby uvolnily se pevné svazky, jimiž 
byli členové široké rodiny k sobě vázáni 
a  vymizela i krevní msta, která  nutívala 
členy jedné skupiny k nepřátelství na 
život a na  sm rt k vrahovi sam ém u i k ce
lému jeho příbuzenstvu. Dnes s tíhá  vraha  
jedině stát. moc a osobní pom sta jest 
trestána jako trestný čin. — H. s t á t u ,  
osoba, k terá  podle ústavy některého 
státu  jest jeho nejvyšším orgájnem. V cí
sařstvích, královstvích, knížetstvích atd. 
jest h-ou s-u monarcha, v republikách 
volený president. H-a s-u representuje 
stá t vůči cizině; za pobytu v cizině jsou 
jí prokazovány pocty podle mezinár. ce- 
remonielu a v její osobě jest uctíván tím 
i celý cizí stát. V cizině bývá vždy hostem 
h-y s-u dotčené země. Mezinár. zvyklosti 
dříve rozlišovaly mezi panovníkem (císa
řem, králem), jemuž prokazovány byly 
větší pocty, a mezi presidentem republi
ky, který přece není neomezeným vlád
cem, nýbrž zastává funkci h-y s-u z vůle 
lidu. Avšak z mezinár. kurtoasie pováleč
né jest již zřejmo, že se na  všechny re 
presentanty stá tů  hledí skoro stejně. P ři 
cestování cizinou inkognito (na zapře

nou), jež se může díti buď s vědomím 
n bez vědomí onoho státu , odpadají 
všechny veř. pocty. S tát domácí m á 
právo na to, aby při oficielní návštěvě 
s jeho hlavou cizina nak ládala  s veške
rými obvyklými poctami a nedodržení 
těchto zvyklostí by považoval za svou 
vlastní urážku. Ve svém státě jest ve 
své pravomoci omezena h-a s-u ústav 
ním zákonem. Rozsah této pravomoci 
jest dán  formou s tátu  (na př. panovník, 
vládnoucí bez parlam entu , m á daleko 
větší moc nežli tam, kde je monarchie 
kostituční, t. j. vůle panovníkova se s ta 
ne zákonem jen tehdy, schválí-li ji p a r 
lament). President republiky jest nejvyš
ším orgánem  státu, nikoliv dědičnou po
sloupností jako v monarchii, nýbrž vol
bou, a proto v republikách o osudu státu 
rozhoduje více politický sbor (vláda, 
příp. parlament) nežli president. Jeho 
pravomoc jest oproti monarchovi znač
ně zúžena a parlam ent může mnohdy 
(na př. v ČSR.) vtěliti svou vůli v zákon 
i proti jeho vůli. H-a s-u ve všech zemích 
podepisuje zákony, vyhlašuje válku, p ř i 
jím á a vysílá diplomat, zástupce a kon- 
suly, sjednává m ír a mezinár. smlouvy. 
V ČSR. určuje ústavní zákon ze dne 
29. IL 1920, č. 121 Sb. z. a n., v § 64 p ráva  
presidentova; jest to: zastupování státu  
na venek, sjednávání a ratifikování 
smluv, p řijím án í a pověřování vyslanců; 
vypovídání války (s předchozím souhla
sem Nár. shrom.), p ředkládání s jedna
ného sm íru  Nár. shrom. k souhlasu, svo
lávání, odročování a rozpouštění Nár. 
shrom.; vracení zákonů sněmovně s p ři
pomínkami, podepisování zákonů, podá
vání ústiních neb písemných zpráv Nár. 
shrom. o stavu rep., a doporučování n u t 
ných a účelných opatření, jmenování a 
propouštění m inistrů, jm enování vysoko- 
škol. profesorů vůbec a soudců, stát. 
úředn. a důstojníků od VI. hodn. třídy, 
udělování darů  a pensí z milosti k n á 
v rhu vlády; vrchní velitelství veškeré 
b ranné moci; udílení amnestie, prom í
jení a zmírnění trestu  n. jeho následků a 
zastavování trest, řízení.

H lava Adam Hynek (f 1720), čes. hom i
letik XVIII. věku, fa rá ř  v Újezdě Dra- 
hoňově; vydal kázání Strom spanilý 
(1718).

Hlava Bartoloměj Augustin (1701— 
1754), čes. bohoslovec; vydal Vinařka 
nebeská M aria P an n a  Budislavská (1750).

H lava Bedřich, Ing. (* 1887), stavitel 
v Praze, založil v r. 1923 společně s Ing. 
Drem Kratochvílem firmu, k terá  pro
vedla vynikající stavby: v iadukt stát. 
dráhy v Stránově-Krnsku u Ml. Bolesla
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vi, most přes Lužnici v Bechyni a právě 
buduje most přes Vltavu z ul. Resslovy 
na Smíchov.

Hlava Ctibor, český pán ve XIII. stol., 
purkrabí v Kladsku (1262).

Hlava Jan  (183&—1899), čes. herec, d ruh 
Tylův.

Hlava Jan  Jiří, čes. básník a hudebník
XVIII. věku, kaplan v Náchodě; vydal 
oratorium  Pravé pokání a zoufalství 
(1739) a kan tá tu  Ostrotupý meč (1743).

Hlava Jaroslav, MUDr. (* 7. V. 1855, 
t  31. X. 1924), od r. 1884 prof. patolog, 
anatomie na  Karlově univ., vynikající 
učenec a vědátor světového jména. Od 
r. 1918 president Státní zdravotní rady. 
Jeho životní snahou bylo vybudování čes. 
patol.-anatom. ústavu, což se m u také 
zdařilo. Ostav na Albertově zůstane jeho 
nehynoucím pomníkem. Napsal velkou 
radu vědeckých prací do Čas. Čes. lékařů, 
Lékař, sborníku a j. S drem Oberzutem 
napsal Č. učebnici patol. anatomie (1894), 
dále Specielní anatomii patolog. (1897). 
R. 1922 začal vydávati novou učeb. patol. 
anatomie, dílo toto však nedokončil; je 
v něm ale pokračováno jeho žáky. Byl 
také vynikajícím  způsobem činný ve 
Společnosti Nár. divadla.

Hlava Jiří, pseud. B. Múllera.
Hlava Josef Jiří (* 1884), sochař a re 

s tau rá to r  obrazů v Praze.
Hlava Matěj (* 1734 v Praze), š tukatér 

v Praze 1770.
Hlava Stanislav, PhDr. (* 22. IV. 1882 

v Táboře), ředitel gym nasia  v Poličce, 
čes. přírodovědec a odborný spisovatel.

Hlava Vratislav, pseud. Béma Rudolfa.
Hlaváč, a* Scabiosa.
Hlaváč Bedřich František (* 1859 ve 

Vídeňském Novém Městě), cisterciák; 
psal v oboru dějin, homiletiky a feuil- 
letonu.

Hlaváč Bedřich (* 25. XII. 1868), redak 
tor v Praze, národohospodář. Od r. 1899 
v redakci Času, 1903—15 v Naší Době, 
od r. 1919 do zániku šéfredaktor Tribuny. 
Přel. do němč. Zeyerův román Jan M aria 
Plojhar.

Hlaváč (Hlawacž) D., m alíř v Praze 
v XVII. stol.

Hlaváč Jan Nepomuk (* 1781 v Praze, 
t  1842), český bohoslovec; vedle kázání 
psal i verše do sbírky Věnec ze zpěvů 
vlasteneckých (1835—1839).

Hlaváč Václav (* 1902), čes. m alíř 
v Brně.

Hlaváč Vojtěch (* 1849 v Ledči, f  1911 
v Petrohradě), čes. hudeb, skladatel a di
rigent carské kapely v Petrohradě. 
V Rusku dlel od 1871.

Hlaváč Zdeněk (1863—1906), redaktor 
a žurnalista  v Praze.

Hlaváček, Adonis.
Hlaváček Antonín (1842—1926), čes. 

malíř, k ra jin á ř  ve Vídni.
Hlaváček F ran tišek  (* 1876 ve Slav

kově), byl ředitelem kanceláře ČSNRady 
v Římě. Za války podařilo se mu jako 
důstojníku na  frontě italské přejiti k ne 
příteli a vedl poté náš odboj v Itálii. Ne
dlouho před převratem  povolán do P a 
říže. V r. 1925 se vrátil a stal se gener. 
tajemníkem nár. demokracie.

Hlaváček Fran tišek  Josef (* 1853 v Rev- 
ničově), redak to r a  spisovtel čes.-amer.; 
byl pro sociál, agitaci v Praze vězněn a 
odebral se r. 1886 do USA., kdež se stal 
redaktorem  různých sociál, časopisů a 
autorem četných spisků.

Hlaváček Josef (* 1877 v Janovicích 
Vrchotových), fa rá ř  v Lišanech, spisova
tel homiletický.

Hlaváček Josef, kn ih tiskař v Litomě
řicích v letech 70.

Hlaváček Karel (* 23. VIII. 1874 v P ra 
ze, t  15- VI. 1898 v Liibni), čes. spisovatel 
a kreslíř. Byl synem  dělníka a jeho 
zdraví bylo chatrné. V začátcích l ite rá r 
ní činnosti snažil se spojiti svou poesii 
s hnutím  sokolským. Spolupracoval na 
alm anachu Zdar třetím u sletu všesokol- 
skému (1895) a vydal Sokolské sonety
(1895). Nato však se přiklonil k artistní- 
mu směru skupiny Moderní revue a vy
tvořil řadu  lyrických pros a básní, vzác
ného melického kouzla a osobitého, 
zvláštně bizarního výrazu, jímž působil 
na mnoho následovníků. Jsou to pouze 
dvě malé sbírky Pozdě k ránu  (1896) a 
Mstivá kan tiléna (1898), jeho arcidílo, 
které jest jedním z vrcholů české poesie. 
Značné výtvarné schopnosti, zjevné i ve 
tvorbě slovesné, projevil v kresbách a 
výzdobách pro Moderní revui a pro kn i
hy své i svých přátel. I v tom směru byl 
předchůdcem moderní knižní výpravy. 
Cyklus kreseb, fantastických a bolest
ných vidin, k lyrické knize Arnošta P r o 
cházky Prostibolo duše a výzdoba, za
kreslená do vlastního výtisku O. Březiny 
Větrů od pólů jsou díla  výtvarně úplně 
vyspělá. Posmrtně byly vydány: Spisy 
(1905 a 1912, kritický soubor od A. P ro 
cházky), Dopisy (1926), Prostibolo duše 
a Album tří leptů, posléze Souborné dílo 
K. IL (uspořádal A. Hartl, 3 sv. 1930).

Hlaváček Ludvík (* 1841 v Praze), 
litograf.

Hlaváček Martin (* 1677 v Praze, 
t  1722 v Olomouci), jesuita; vydal spis 
o díle svatého Augustina (1721).
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Hlaváček Václav (■* 16. V. 
1891 v Praze), úředník  Ústř. 
banky čsl. spořitelen. Píše j 
črty a povídky z bursovního 
prostředí. Sp.: Peníze a práce, 
Továrna na slovanské cítění, D 
Kořistníci valutových rozvratů Evropa
v konkursu, Liebknecht a kontremina, 
a Hlad bohatých.

H lavaj Ján  (* 1879), stavitel v Ture. 
sv. Martině, předpřevratový slovenský 
pracovník, jenž pro své národní p ře 
svědčení byl pronásledován maď. úřady.

Hlavatce, o. v Č., okr. Prachatice, 
281 č. ob.

Hlavatce, o. v Č., okr. Tábor, 474 č. ob.
Hlavatice, o* kedluben.
Hlavatice, pískovcová skála, vysoká 

394 m, jihových. od Turnova. Pro krásný  
rozhled byla opatřena rozhlednou.

H lavatka (hlavačka), sekyra o úzké, 
dlouhé čepeli.

H lavatý Fran tišek  (1860—1917), čes. 
m alíř a ilustrá to r v Mnichově.

H lavatý F ran tišek  (* 1. III. 1873 v žiže- 
levsi u Dvora Král.), čes. herec, režisér 
a spisovatel. Po k rá tkém  pobytu u vemk. 
společ. postupně u divadel v Brně (1898), 
v Plzni (1902), v U ranii (1904) a od r. 1907 
režisérem Měst. div. na  Vinohradech. 
Autor řady div. her: Mlsní kocouři, Bílá 
myška, Městská rada  na námluvách, 
Zlatý bůh  a j. Vedle toho též píše po
vídky a humoresky.

H lavatý Jan, Jan  Feješ.
H lavatý Miloš, pseud. Q* vil. B itnara.
H lavatý Štefan, Dr. (1876—1923), slov. 

gram atik, ř.-katol. kněz v nemocnici sv. 
Štěpána v Pešti, odkudž po převratě se 
vrátil na  Slovensko a působil tam  jako 
profesor v Bratislavě. Významná je jeho 
práce Vývoj skloňovania přídavných a 
podstatných m ien slovenských (1923).

H lavatý Václav, PhDr. (1842—1910), 
katecheta; vydal Rozbor filosofie Tomáše 
Akvinského (1885), Dějiny církve (1872) a 
psal mnoho kázání.

H lavatý Václav, PhDr. (* 24. I. 1894 
v Lounech), český m atem atik, profesor 
v Praze. Hl. dílo: Úvod do neeuklidov
ské geometrie (1927).

H lavatý Vladimír (* 29. X. 1905), syn
H. Fr., od roku 1923 v Tylově divadle 
v Nuslích, pak 2 roky v Č. Budějovicích, 
rok  v Plzni a od r. 1929 u Měst. divadla 
na Vinohradech.

Hlavečník, o. v Č., okr. Novv Bvdžov, 
610 č. ob.

Hlaveň (něm. Lauf, Rohr; franc. canon, 
angl. barrel, tube), hlavní část palné 
zbraně, do níž se nabíjí s třela a jež ji 
vede při výstřelu. Je v podstatě trubicí

Hlaveň němec. kanónu, vz. 96, nový druh.
A duše hlavně, B plášť hlavně, C zadek hlavně, 
D unášeci oko, E objímky hJavně, F  hlavňový 
obojek, 6  lileditko, H rovina ústí, I rovina zadku, 

K klínový otvor, L mílbojní komora.

se silnými stěnami, dnes vesměs z oceli, 
buď z jednoho kusu (u drobnějších 
zbraní), nebo z několika (duše, plášť, 
obojky, prstence, po př. drátěné vinutí) 
jako u hrubých a těžkých děl. U kulov
nic (děl, m inom etů atd.) ryhovaná se 
šroubovicovým závitem (drali Q*), u bro 
kovnic a  starých děl, jakož i některých 
granátom etů  hladká, o* palné zbraně.

Hlavenec, o. v Č., okr. Brandýs n. L., 
427 č. ob. Výroba cement, zboží.

H lavica Antonín, současný laický sp i
sovatel náboženský, úředník  v Olomouci.

Hlavica Emil (* 28. IV. 1887 ve Vsetí
ně), akad. sochař a grafik. Díla: Pomník 
pres. M asaryka ve Val. Meziříčí (1925), 
Bedř. Sm etany v Holešově (1924), L. Ja 
náčka ve Štram berku (1927) a J. Mer- 
h a u ta  v Brně (1929); různé plakety, kniž 
ní výzdoby, perokresby, dřevoryty atd.

Hlavica Fran tišek  (* 23. I. 1885), český 
malíř, od r. 1917 profesor české techniky 
v Brně. Maloval akvarely z Valašska, 
Hainé, Slovenska a Podkarp. Rusi. P o r 
tréty, fresky, ilustrace knižní a novinové, 
ex libris atd.

Hlavice, o. v Č., okr. Turnov, 404 č. ob. 
Výroba košťat.

Románská
hlavice.
zdobená.

Gotická hlavice, 
zdobená květy.

Románská
hlavice,

jednoduchá.

Románská 
hlavice, 

zdobená zvířaty.
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Hlavice (lat. capitellum), hlavice slou
pu, nejvyšší část nějakého sloupu, k terá  
přečnívá přes dřík sloupu a spojuje sloup 
s klenbou. Form a její závisí na  stylu, 
k němuž sloupy patří. Přechod od d říku  
k hlavici se řeší zase podle slohu, tak  na  
př. u slohu dorského to jsou kruhovité 
prsteny, které přibírají na  objemu.

Hlavičková poloha (při porodu), nej
častější (96'5%) poloha dítěte: nejdříve 
přichází na svět hlavička. Vedle této je 
poloha týlová, obličejová, ěelová.

H lavín Bartoloměj (1846—1904), český 
malíř, původně lesní, žák Trenkwaldův. 
Ilustrá tor; maloval dekorace a historické 
obrazy.

H lavín Jindřich  (* 29. IX. 1877), m alíř 
v Praze. Maloval fresky na  průčelí koste
la v Bohnicích, ilustr. knihy.

Hlavin Jiří, pseud. Karla Hádka.
H lavinka Alois (* 1852 ve Věrovanech), 

kněžský deficient v Kroměříži, sušilov- 
ský spisovatel náboženský a filolog školy 
Bartošovy; proslul znalostí poetiky n á 
rodní písně české; vydal Povaha česká 
v řeči (1917) a Moderní k u ltu ra  jazyka 
českého (1921).

H lavinka Vincenc, ing. (* 1862), prof. 
české techniky v Brně. Sp.: Nauka o me- 
lioracích, I —III. (Brno, 1927—28).

H lavínová Otta (* 1890), m alířka  a re- 
s tau rá to rka  obrazů.

Hlaviště (něm. Kolben, franc. crosse, 
angl. butt), úhlaví, zadní část pažby (o*) 
dvouručních palebných zbraní; začíná 
za hlavní a bývá téměř vždy ze dřeva 
(ořech nejěastěji); jeho části jsou: krk, 
jejž objímá ruka; bývá zesílený oporou 
pro ruku  (rukojeť rohová, železná neb 
z vlastního dřeva h., t. zv. pistolová) a 
nahoře m ívá nos, aby se ru k a  dozadu ne
smekala; pak je vlastní h., jež se p ř i 
k ládá k líci a opírá botkou (kovovou, 
vroubkovanou rohovou nebo pryžovou) 
o rameno. Vojenské pušky m ají h. jed 
noduchá, hladká, nanejvýš se slabou p i
stolovou rukojetí, lovecké ručnice buď 
h ladká (anglická), bez rukojeti, s rybo- 
vinou na krku, aby se ruka  nesmekala, 
nyn í bez botky, jen dřevo h. je zdrsně
no a řezáno tak, aby přilehlo na  ram e
no; aneb je h. opatřeno pistolovou ruko 
jetí a lícnicí, vyvýšeninou to po té části 
h., jež se p řik ládá  n a  tvář. U těžkých lo
veckých kulovnic (expresů) bývá i nos 
okován dlouhým páskem, táhnoucím  se 
od krku  až téměř k botce, aby se h. při 
silném nárazu nezlomilo. V h. bývá ně
kdy sk ry t zásobník s několika patrona- 
mi, nebo naviječ na  řemen, jenž se auto 
maticky vtáhne do h., aby při střelbě 
nepřekážel.

H lávka Josef, PhDr. a Dr. techn. (1831 
—1908), český architekt a mecenáš. Po 
studiích v cizině věnoval se stavitelství. 
Vystavěl chrám  Lazaristů, operu, aka 
demické gymnasium, kostel sv. Otmara 
a četné paláce ve Vídni, chrám  a b iskup
ství arménsko-katol. v Černovicích, zem. 
porodnici v Praze. Úhrnem postavil na 
150 staveb. O český kulturn í život se za
sloužil velkolepými nadacemi. R. 1887 
věnoval 200.000 zl. na zřízení České a k a 
demie pro vědy, slovesnost a umění, 
k te rá  byla zřízena 23. I. 1890 a jejíž pre 
sidentem  se n a  doživotí stal. 1901 dal vy- 
štavěti Hlávkovy studentské koleje. Byl 
činný i politicky. 1883 byl říš. poslancem, 
1884 zemským, 1891 jmenován členem 
panské sněmovny. Lit.: Velflík: Život J. 
H (1908).

Hlávkov (Lukau), o. v Č., okr. Něm. 
Brod, 405 ob. (273 č.).

Hlavná, o. v Č., okr. Žamberk, 161 
č. ob.

H lavní bilance, p» bilance.
H lavní detailní důstojník (Gesamtde- 

tailoffizier), na  lodi zv. první důstojník, 
jenž jest zástupcem velit. a jeho výkon
ným orgánem (franc. officier en second, 
angl. executive officer).

Hlavní hříchy: pýcha, závist, lakom 
ství, smilstvo, hněv, nestřídmost a lenost.

H lavní kniha, v účetnictví obsahuje 
nejpodstatnější účetní zápisy základní, 
soustavně do jedn. rubrik  n. účtů p řená 
šené a poskytuje kdykoliv přehledný 
obraz stavu podniku, přehled dluhů a 
pohledávek. V různých soustavách účet
nických m á hl. k. různý obsah. V jedno
duchém účet. jest řádnou knihou účtů 
osobních, účetních dluhů a pohledávek, 
též salda-konti zvaná, nezbytná při obch. 
úvěrních, jako úvěrní kn. v účet. podvoj., 
kde hl. kn iha  jest přehledem aktiv a  p a 
siv na  počátku správního období, a za
znam enává všechny změny těchto polo
žek za celou dobu správ, roku a dává 
výsledný stav n a  konci období. Jiné h. k. 
vkladů a vkladatelů v peněž, ústavech, 
členů společenstev a družstev, h. k. po 
kladní, h. k. pozemková (z knihov. slo
žek jedné kastastr . obce o knize pozem
kové). Název používá se též pro ozna
čení všech účetních knih řádných, na 
rozdíl od pobočných, vedlejších či mimo
řádných v té které soustavě účetnické.

H lavni přelíčení, ústn í projednávání 
trestního případu  před soudem. Pa soud
nictví.

H lavní stan  (fr. Grand Q uartier Géné- 
ral, zkrác. GQG.; angl. General Iiead 
Quarters (GHQ.), něm. GroBes Haupt- 
quartier (GHQ.); misto, kde za války bydlí
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vrch. vel. a rm ády (nebo někol. armád) a 
zároveň soubor osob, tvořících jeho štáb 
a pomocné orgány. Tedy vrchní velitel 
(generalissimus) sám, jeho náčelník hl. 
štábu a důstojníci tohoto štábu, velitelé 
dělostřelectva, ženie, letectva, zdravot
nictva, etap atd., různí přednostové slu 
žeb a j. H. s. m á  vedle toho k disposici 
množství nižšího personálu a jako ochra
nu  oddíly (eskadrony) vojsk, letectva, 
obranu  proti letadlům  a j. Velitelem vše
ho pomocného m užstva je t. zv. velitel 
h. s., jenž koná těž službu ubytovatele 
h. s. H. s. je nyní vždy velmi daleko od 
fronty, v místě s dobrými kom unikace
mi, aby nebyl rušen  nepřítelem, mohl 
však rychle vejiti ve styk se všemi 
částm i arm ád.

H lavní školy (něm. Hauptschule), za 
k ládané za  Marie Teresie v krajských 
městech o 3 třídách  podle škol. řádu  Fei- 
bigerova. Sloužily germanisaci, neboť 
m ateřském u jazyku se vyučovalo pouze 
v 1. třídě, v 2. tř. již p řev ládala  něm 
čina, k te rá  ve 3. tř. byla výhradným  vy
učovacím jazykem.

H lavní štáb, O* generální štáb.
H lavní voj, Q* voj.
Hlavnice, o. ve Slezsku, okr. Opava, 

677 ob. (590 čs.).
H lavnička, o* tyfus střevní.
Hlavňov, o. v Č., okr. Německý Brod, 

74 č. ob.
Hlavňov, o. v Č., okr. Broumov, 413 č. 

ob. Poutnický kostel P. Marie Sněžné 
ž 18. st. v podobě hvězdy: Hvězda (674 
m) v pískovcových stěnách.

Hlavňovice, o. v Č., okr. Sušice, 175 ob. 
(152 č.).

Hlavonožci (Cephalopoda), t ř íd a  m ěk
kýšů žijících výhradně v moři. Aristote
les ostře vyhranil tuto skupinu a řadil ji 
do systému jako Malakia. Tělo skládá 
se z trupu  a hlavy, na  k teré stojí věnec 
ram en obústních, jež slouží k uchvaco
vání a pohybu. Trup je obalen pláštěm. 
Tvar těla je vakovitý, u rychle plovou
cích torpedovitý neb kuželovitý. Na b řiš 
ní s traně je otevřený vak, ze kterého ční 
nálevka, což je vyčnívající konec kuže
lovité roury. R am ena stojí kolem úst, 
jsou velmi svalnatá, silná a značně po
hyblivá. Na vnitřn í s traně m ají ram en a  
příssavky, sloužící k přidržování kořisti. 
U některých zasluhují se mimo to o po
hyb neb k přidržování na  pevných p řed 
mětech. Jsou ve dvou neb více řadách, 
mají pohárkovitou podobu, složité sval
stvo a jemnou inervaci. Ram ena jsou 
úplně soum ěrně uložená. Často vysky
tuje se u samčího pohlaví jedno rameno

více pozměněno v hectocotylus, který 
používán je k přenášení spermatoforů, 
obsahujících sperm ata  (semenná vlákén- 
ka). R am ena bývají při kořeni spojena 
kožitou blanou — um brellou — která 
slouží k tomu, aby ulovená kořist byla 
plně uzavřena. Podle počtu ram en dělí
me hlavonožce na  osminohé (Octopoda) 
a desetinohé (Decapoda). U Decapod je 
pá tý  pá r  ram en velmi dlouhý a na konci 
rozšířený. Ve středu mezi ram eny je 
ú stn í otvor s dvojitými okružním i pysky. 
Decapoda m ají mezi ram eny a ústn ím  
otvorem t. zv. bukkáln í nálevku, za 
k rnělý  orgán. V ústn í dutině jsou dvě 
velké čelisti, za nim i jazyková páska  a 
vývody dvou p á rů  slinných žláz. H ltan 
tvoří někdy vole. P řední část zažívací 
roury  rozšiřuje se ve žvýkací žaludek, 
za n ím  t. zv. spirálovitý  žaludek, spoje
ný slinivkovými chodbami s hepatopan- 
k reasem  (slinivkou břišní). Ze svalna 
tého žaludku nezažité pevné lá tky jdou 
přím o do konečníku. N ápadně veliké oči 
dostupují u obrovských hlavonožců až 40 
em v p rům ěru  a jsou vůbec největšími 
zrakovým i orgány. Oči jejich liší se od 
obratlovčích tím, že zrakové čípky ne
jsou obráceny k mozku, nýbrž k čočce, 
k te rá  je neschopná akomodace. U osmi- 
nohých jsou oční klapky, u desetinohých 
mění se víčka v průsv itnou  rohovku. 
Směrový váček (statocyst) leží pod oči
ma. Nervová soustava sk ládá se ze za- 
uzliny mozkové, útrobní a nožní, jež 
spojují se v celek. Zm íněná nálevka od
vádí výkaly, odkysličenou vodu, ale zá
roveň slouží jako orgán pohybu. P ř i  roz- 
v írání plášťového vaku se vodou nap ln í 
nálevka a p ři stažení se náhle vypudí a 
tu způsobený náraz vytlačené vody 
uvádí tělo do pohybu. Nemají žádné 
skořepiny. Jejím  rudim entem  u sepie je 
skořápka (zv. sépiová kost). Nálevka 
vede do dutiny žaberní. Po s tranách  
útrobního vaku leží p erna tá  žábra, na 
jejichž basi je žaberní srdce. Zadní lalok 
útrob, vaku vyplňuje zárodečná žláza. 
Vajíčka hlavonožců jsou velmi bohatá  
žloutkem. Sepie m ají velkou schopnost 
změny barvy, k te rá  jim  slouží k ukrytí. 
Mimo to m ají váček obsahující hnědé 
barvivo, k terým  v čas nebezpečí zakalí 
vodu. Dělíme je na: Tetrabranchia ta , hl. 
čtyřžábré (Nautilus, loděnka), Dibran- 
chiata, hl. dvoužábré (Polypus — chobot
nice, Argonauta, sepie, Sepiola a j.).

H lavsa F ran tišek  (* 1863 v Javornici), 
f a rá ř  v Kladrubech, katol. bohoslovec.

H lavsa Jan  (f 1534 v Praze), h lava  lu 
teránské  strany, nepříte l P ašk a  z Vratu. 
1523 p rim átor v Praze, 1524—29 ve vy
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hnanství. Ferdinand umožnil mu po p á 
du Paškově n áv ra t do Prahy.

Hlavsa Jan (* 1884), m alíř-grafik
v Praze.

Hlavsa Josef (* 1858), fa rá ř  v Nechani- 
cích, český homiletik.

H lavsa Kliment (* 1811 v Mýtě u Zbi- 
rova), člen orkestru Stavovského divadla 
v letech 50.

H lavsa Oldřich (* 1. XI. 1889 v Něm. 
Rybné), malíř, žák prof. Hynaise; m alo
val kra jiny  z okolí svého rodiště. Za dílo 
28. říjen dostal cenu Č. akademie.

Hlavsa Vojtěch, pseud. Stanislava Cy- 
liaka.

Hlazení, způsob mechanické práce, 
kterou se lešti povrch předmětů. Podle 
hm oty a její povahy volíme různé p ráš 
ky pro tření: Dřeva se hladí pemzou, 
pryskyř. pokostem a olejem, tvrdé kam e
ny, jako žula, ocel, mosaz hladí se n eh a 
šeným vápnem  (zvi. vídeňským) nebo 
angl. červení. Drahé kovy, měď i nové 
stříbro jem ným  cínovým popelem, tr i 
plem, popelem z kostí nebo angl. čer
vení, drahokamy, mramor, sklo, cínovým 
popelem a p. Některé hmoty hladí se za 
v lhka (používá se mýdlové vody). H la
dicí p rášky  nanášejí se na třecí kotou
če dřevěné, potažené plstí nebo koží, 
nebo n a  kartáčky a tyče. Drobné před 
měty se hladí strojově, prom íšený h lad 
kým práškem. Hlazení znam ená též s tu 
peň apre tury  příze, tkanin, kůže, p a 
p íru a pod.

Hlboké, o. na  SI., okr. Senica, 1153 ob. 
(1141 čs.). Zde působil evang. fa rá ř  J. M. 
Hruban.

Hledač komet, dalekohled, sloužící 
k hledání komet; musí býti hodně světlý 
a míti veliké zorné pole.

Hledí, 1. (něm. Visier, Aufsatz, franc. 
hausse, angl. back-sight), u kulovnic 
zadní miřidlo, jehož zářezem se při m í
ření pozoruje hrot muškyj bývá obyčej
ně zařízeno k zvedání (zvyšování) pro 
různé dostřely (Q* miřidla). — 2. U pří
lby (něm. Visier, franc. mézail, visiěre, 
angl. vizor), část chránící oči a obličej, 
opatřená otvory k vidění (Q* helma).

Hledík, q» Antirrhinum .
Hlediště (theatron), q* divadlo.
Hleďsebe, o. v Č., okr. Mělník, 136 č. ob.
Hleďsebe, o. v Č., okr. Nelahozeves, 1. 

díl: 108 č. ob., 2. díl: 86 č. ob.
Hlemýžď, q* ucho.
Hlemýždi, plžové pozemní skořepatí, 

kteří m ají ulitu  vždy dobře vyvinutou, 
že celé zvíře p ři vtažení pojme. Dýchají 
plícemi, které leží před srdcem. Množí 
se z vajíček bez proměny. Před vlastním  
spářením  předchází několikahodinná

h ra  dotýkáním  tykadel, vzpřimováním 
těl, sbližováním a oddalováním jedinců. 
Vajíčka snášejí na vlhkých místech do 
'mechu. Přezim ují majíce ústí skořápky 
uzavřené vápenitým  víčkem. Živí se 
rostlinami. Představitelem rodu jest 
hlemýžď zahradní (Helix pomatia), 
kterém u se nejlépe daří na teplejších 
vápenitých půdách na  zahradách a vi
nicích. Jest jedlý a sbírá se proto 
v bažantnicích a vinicích na podzim

Hlemýžď kladoucí vejce.

nebo se sbírá v létě a vykrm uje se 
ve zvlášť upravených ohrádkách nebo 
mělkých jamách, kde se krmí otrubami 
a zeleninou. V zimních měsících zavíč- 
kované dodávají se n a  trh. Vyhlášení 
hlemýždi „viniční11 jsou z Mělnická a 
Třebenicka. Ulity bývají různého zabar
vení a velikost řídí se podle kraje a  ži
votních podmínek. Krásně zbarvené u li
ty páskované m á h. hajní (Helix nemo- 
ralis), méně vzhledně h. keřový (Helix 
hortensis) a h. obecný (Helix obvia). — 
Slimáci, plžové pozemní, lysí s ukrytou 
zakrnělou skořápkou na  hřbetě. Dýchají 
plícemi a množí se z vajíček (bez p ro 
měny. Na hlavě čtyři dutá vztažitelná 
tykadla, z nichž větší zadní pá r  nese oči. 
— Slim ák popelavý (Limax cinereus) a 
menší slimák polní (Limax agrestis) jest 
Všude obecný a při větším výskytu pů 
sobí velké škody na  polních a zah rad 
n ích  kulturách. Nejlepší obrana proti ně
m u jest hájení přirozených jeho nepřátel, 
«rýska, ježka, koroptve, havrana. Též d rů 
bež domácí, hlavně kachny, hubí slim á
ky velmi horlivě. Lesy a háje skrývají 
větší pestré tvary slimáků, z nichž nej
větší, až 11 em dlouhý, jest plzák lesní 
(Arion empiricorum), vyskytující se 
v odrůdě tmavé i červené. Živí se rostli
nami, vyžírá houby a ovoce a žere i ží
žaly a larvy různého hmyzu.
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Hlemýždi (Schneckendorf), o. v Č., okr. 
'Něm. Jablonné, 465 n. ob.

Hlen, Q* mucus.
H lenky, O* Myxomycetes.
Hlezno, kost v ruce, astragalus.
Hlibiv Leonid Ivanovyč (1827—1893), 

Ukrajinský básn ík  a bajkář. Spisy H., 
zvláště bajky, dosud jsou oblíbeným 
čtením uk ra jinských  dětí.

Hlídač, 1. osoba opatřu jíc í bezpečnost 
v polích, lesích, závodech a p. — 2. Tělo
cvičná hra , p ři k teré jedna s tran a  snaží 
se uzm outi předmět, k terý  d ruhá  s tran a  
hlídá.

H lídek Alois (* 2. V. 1871 v Radomyáli), 
od r. 1920 honor, docent topografie na 
čes. vys. učení techn. v Praze. Od r. 1918 
—1929 přednosta  topograf. odboru ve voj. 
zem ěpisném  ústavu. Odborný spisovatel.

H lídka, vědecký měsíčník katol., 1896 
založený v Brně jako pokračování s tarš í 
Hlídky li te rá rn í; vychází dosud za re 
dakce P av la  Vychodila.

H lídka, m alý oddíl vojska, vyslaný vy- 
konati u rč itý  taktický úkol. Q* sestava, 
eskorta, násilný  průzkum , předvoj, 
ronda.

H lídka L iterárn í, m ěsíčník katolický, 
věnovaný lite rárn í kritice; vycházel v le
tech 1884—1895 v Brně redakcí Pavla  
Vychodila a vedle L iterárn ích  Listů vy
tvořil t. zv. „kritiku  m oravskou41. Lit.: 
B itnar, H lídka liter, a uměl. 1912.

H lídka lite rá rn í a um ělecká, kritický 
č trnáctiden ík  katolický, 1912 založený 
v Praze Vilémem B itnarem  za účelem 
isbírání m a te r iá lu  k napsán í dějin české 
l i te ra tu ry  se stanoviska katol.; sloučil 
se později s týdeníkem  Nový Věk.

H lídka S tudentská, m ěsíčník katol. 
s tuden ts tva  českého, 1909 založ, v Praze 
Českou ligou akadem ickou za redakce 
Viléma B itnara ; po válce změněn v re- 
vui Život. ,

H lína, souborný název pro zeminy 
vzniklé zvětrán ím  horn in  živcových rů z 
ného chemického složení (látky organic
ké, železité, vápencovité a pod.). S vo
dou sm íchány jsou tvárlivé a těstovité. 
Nejčistší d ruh  h. je kaolin. Q* hrnčířství, 
h liněné zboží.

Hlína, o. v Č., okr. Chrudim , 265 č. ob.
H lína, o. n a  Mor., okr. Brno, 359 č. ob.
H lína Šimon, jesu ita  a  spisovatel bo- 

hovědný 18. st.; vydal přek lad  Cajnisiova 
katech ism u (1715).

H lína S tanislav  (* 1864), zám. kaplan  
v Náchodě, český spisovatel homiletický 
a místopisec Svatoňovic.

H liňák  Josef, JUDr. (1866-1916), libe
recký  advokát, český menšin, pracovník.

H líňanec (Hliněnec), o. na Podk. Rusi, 
okr. Mukačevo, 429 ob. ([401 ř.).

H liňany (Hlinai), o. v Č., okr. Ústí n. 
L., 131 ob. (55 č.). Část obce Stadic. Na 
blízku se nalézá t. zv. Přemyslovo pole 
s pom níkem  Přem ysla  ze Stadic.

Hlince, o. v Č., okr. Královice (u R a 
kovníka), 290 č. ob.; vápenice, sušírny  
ovoce, pily.

Hlincová Hora, o. v Č., okr. Č. B udě
jovice, 128 č. ob.

Hlinecký Matěj (* 1854), pošt. úředník, 
včelař a odborný spisovatel o včelařství. 
Hl. dílo: Včela a její chov ix1907).

H liněná m alta , m alta  p řip ravená  z h l í 
ny, zpevněná p řidán ím  v láknitých hm ot 
(slámy, sena). Má m alou pevnost, je 
však ohnivzdorná a levná. Používá se 
ke stavbě méně důlež. budov, k úpravě  
m latu  a v kam nářstv í.

H liněná stavba, hlavně ve s tarověku  
znám ý způsob stavby, kdy z hlíny, d ře 
va a slám y byla budována obydlí, jež 
dobře vzdorovala vlhkosti a udržovala  
teplotu. Hliněné stavby bývaly stavény 
též z. kam enných  kvádrů , jež se vysušo- 
valy vzduchem a teplem. H lína se pozdě 
n a  podzim nakopala a  naházela  v h ro 
mady, pak  byla  zpracována přiléváním  
vody, rozm ělněna a sm íšena s jem ně n a 
řezanou slámou. Uo stěn, které byly vy
stavěny z této připravené směsi, vk lá 
dala  se ještě upravená  dlouhá dřeva, 
čímž se zvyšovala pevnost celé stavby.

H liněné zboží, předm ěty  z h lin  a jílů, 
zformované a vypálené, často g lazuro 
vané. Podle v lastností vypálené hm oty 
rozeznáváme zboží celistvé neboli hutné, 
k teré vodu nepropouští, a zboží pórovité, 
k teré  vodu propouští. — I. H l i n ě n é  
z b o ž í  c e l i s t v é .  A. Sklovité, bílé a 
průsvitné. 1. P ravý, tvrdý porculán, vy
nalezený 1709 Bóttgerem, vzniká z k ao 
linu (40—66%) a tavidel živce (30—15%) 
a křem ene (40—12%), s p řidán ím  až 6 % 
vápna. Pálen í děje se většinou dnes 
v plynových pecích; vznikající biskvit 
se polévá a dopaluje nejprudším  žárem  
(1530°). Glazura je velmi tvrdá, h ladká, 
jasná . Většina porcu lánu  se ozdobuje. 
N eglazurovaný porculán přichází do ob
chodu jako biskvit, ve formě uměleckých 
předm ětů, figurek, chemických a elek
trotechnických přístro jů . — 2. Měkké 
porculány se lehce lámou, jsou p růsv it 
né, hodí se pro m albu a předm ěty  deko
rační. Hl. d ruhy  jsou: a) Frittový, v y rá 
běný ve Francii od 1695, podobá se slo
žením alkalicko-vápenatém u sklu. b) 
Anglický frittový, zhotovený 1752 Cheí- 
fersem v Liverpoolu, je složen z vápen 
cové hlíny (Cornish stone), kaolinu  (Iron
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stone china). Jako tavidla používá se po
pelu iz kostí neb fosforitu, c) Segerův 
porculán podobá se japonskému, vynale
zen 1880. Jest složen z 25% blíny, 45% 
křemene a z 30% živce. K měkkému por- 
culánu patří i asijské druhy, hl. porcu
lán čínský a japonský. Neglazurovaný 
měkký porculán (Parian, Carrara) jest 
průsvitný. K jeho výrobě používá se por- 
culánu anglického, živcové masy (68%) 
a bezkřemičitého kaolinu '(32%). — B. 
Neprůhledné, bílé neb barevné, kam eni
na. Rozeznává se: 1. Sprostá kamenina, 
používaná před vynálezem porculánu, 
světle šedá, žlutá až hnědá. Používá se 
k chemickým účelům, k zhotovení rour, 
džbánů, dlaždic, stavebních hmot. 2. 
Jemná kam enina je bílá, podobná por
culánu. Vyrábí se z plastické hlíny, kao
linu, křemene a živce dvojitým pálením 
při vysokých teplotách jako tvrdý por
culán. 3. Neglazurovaná kamenina, a) 
Červený Bóttgerův porculán, vynalezený 
1704, používá se pro umělecký průmysl, 
b) Anglický wedgwood, vynalezený 1750, 
ladných tvarů, přichází do obchodu žlu
tý jako bambao, černý jako egyptian, 
basalt, jaspis. Často m á bilé reliefy na 
modravé nebo hnědé ploše. — II. H 1 i- 
n ě n é  z b o ž í  p o r o v i t é .  A. Bilé, ne
průhledné: 1. Jemná fajans, (anglická) 
z -tavitelného jílu, m astné hlíny a kře 
mene a živce, dvojitě pálená v silném 
žáru, s průhlednou glazurou. Vyrábí se 
z ní stolní a mycí nádobí. Odrůda její 
poloporculán, vyrábí se za ostrého žáru 
při větší dávce živce. Slouží k výrobě 
klosetů, van, umyvadel; podobá se 
vlastnostmi zboží šamotovému. 2. Spro
s tá  fajans m á barevný střep a neprů 
hlednou glazuru. Vyrábí se z hrnčířské 
ho jílu. Používá se na kachlíky, džbány, 
zboží užitkové. Hl. druhy jsou italská 
majolika a delftské zboží. B. Se střepem 
barevným: Hrnčířské zboží, a) Smalt, 
užitková hm ota (m aurská majolika, sel
ská, delftské zboží), vyrábí se z vápen
coví té hlíny dvojím vypálením při 990°,
b) Zboží ohnivzdorné n. šamotové, z bez- 
vápencovitých ohnivzdorných jílů s p ř i 
dáním  šamotu (vyžíhaného jílu, roze
mletého na prášek) neb tuhy. Vyrábí se 
z něho ohnivzdorné cihly, kelímky, re- 
torty, dlaždice, c) Nádobí pro vaření, 
z hlín bezvápencovitých, pískovitých a 
železitých s olovnatou glazurou. Na 
spodní straně se neglazurují. d) Hliněné 
zboží v užším smyslu, barvy žluté, čer
vené neb hnědé z obyčejného jílu, jed 
ním pálením  při 710—950°, s glazurou 
olovnatou neb jílovitou. e) Neglaizurova- 
né zboží. Sem patří obyčejné květináče,

terracotta  (Kodaň, Bornholm, Tanagra), 
má pěknou červenavou barvu a slou
ží k výrobě sošek, váz, různých ozdob, 
siderolith, který je místo glazury natřen  
olejovou barvou a je pomalován a 
bronzován. Q* staviva, majolika, keram i
ka, porculán, terrakotta, praehistorie, 
kolové stavby, kam enná' doba, lidové 
umění. Lit.: Lóser, Handbúcher der ke- 
ramischen Industrie  (1901—1904); Kerl: 
Hb. der gesamten Tonwarenindustrie
(1907); Granger: La céramique indu- 
strielle (1905); Hecht: Lehrbuch der Ke
ram ik (1923).

V ý r o b a  h l i n ě n é h o  z b o ž í .  I. 
Čištění surové hlíny a příprava hmoty. 
V přírodě nachází se hlína velmi zne
čištěna a proto se po vytěžení musí pře- 
brati, načež se pročistí nejdříve přezimo
váním  (tvořením a roztáním ledu), pak 
se ponechá přes léto v haldách, čímž se 
vystaví účinkům  jak mechanickým tak 
i chemickým. Rozmělnění děje se cestou 
suchou neb polovlhkou (břidlicovité 
hmoty, živec, křemen), v drtičích rozlič
ného druhu, načež se hmota vodou pro
pere a roztřídí. Pak  se hmota připravuje 
ke zjemnění tím, že se vystaví tlaku. 
Stlačování děje se strojem (Q* příl.). Ně
kdy je nutno ponechati vlhkou hmotu ve 
sklepích, aby nabyla  žádoucí pružnosti. 
Velmi pečlivě třeba zbaviti hmotu žele- 
zitého obsahu. — II. Formy. Rozeznává
me: 1. Formování rukou p ř i  malých
předmětech, 2. Form y dřevěné neb ko
vové. 3. Formy k vylévání. 4. Formy otá
čivé a pohyblivé. 5. Formy se zařízením 
na tlak. — III. Zformování a sušení. Po 
zformování opraví se ručně případné va
dy, načež se um ístí do sušíren, kde se 
předmět ponechá delší čas v m írné te
plotě a za stejnoměrného proudu vzdu
chu. — IV. Vypalování. K vypalování 
slouží pece s přím ým  neb nepřím ým  p ří 
vodem ohně. A. Pece s přím ým  plam e
nem. 1. S přerušovaným  žárem, a) Ležící 
h rnčířská (kasselská) pec s horizontál
ním  vedením plamene (Q* příl.). Klenba a 
obklopuje vnitřní prostor b, ohniště c, 
rošt d s otvorem k topení e, popelník f; 
otvor g slouží k přívodu vzduchu, mříž 
i dělí ohniště od vnitřního prostoru. 
Prolomenou zdí k stoupá plamen do ko
m ína o, n jsou otvory k nahlédnutí, b) 
Stojící pec (staroněmecká) s vystupují
cím plamenem, c) Kruhová pec s p ře 
vážným plamenem, d) Pec poschoďo- 
vitá neb porculánová, složená ze tří 
nad sebou stojících pecí. Ve spodní 
a prostřední peci sráží se plamen dolů, 
načež postupuje nahoru, jak  ukazují 
šipky na obrázku. B. Pece s nepřerušo-
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váným  žárem, a) Pece s proudícím  
pásmem. 1. Komorová pec s přím ým  
plam enem . 2. Komorová plynová pec 
(mendheimská). Pec jest rozdělena p ř íč 
nými stěnami na  jednotlivé komory. 
Plyn jest přiváděn podzemním kanálem  
G s obou s tran  pece. P lam en je klenbou 
srážen s pece č. 1 do pece č. 2 atd. Upro
střed každé komory jest umístěno okno, 
které se po skončení vypalovacího p ro 
cesu otevře, aby se teplo rozptýlilo, b) 
Pece s pevným pásm em  žáru, do k te 
rých se předm ěty k vypálení vsouvají:
1. Kanálová pec Bočkova. 2. Tunelová 
pec Faugeronova (ct* příloha). Tunel 
jest pokryt stěnou A a stropem E; m o
hou v něm  stá ti  4 vozíky. Spojení mezi 
jednotlivými kom oram i jest umožněno 
kanály  ve stěně e a stěny  vozíků jsou 
označeny w. Směr žárového proudu jest 
znázorněn šipkami. 3. Tunelová pec 
Faistova jest podobná předešlé; používá 
se jí často k výrobě porculánu. B. Pece 
s nepřím ým  plamenem, jsou buď s pře 
rušovaným  žárem (mufflová pec, a* příl.) 
neb s nepřerušovaným  žárem  (Dressle- 
rova pec). P ři plnění těchto pecí dluž
no dobře využiti m ísta ; jemné před 
měty jsou vloženy do zvláštních nosičů 
a držadel z ohnivzdorných hmot. P la 
men se stupňuje  od mírného až k nej
p rudším u; teplota jeho se měří py- 
rom etry  a musí býti stejnoměrná. Stej
ně pravidelně musí teploty ubývati. 
Vychladnutí trvá několik dní. — V. Gla
zurování. Glazurování m á za účel, póro
vité hmotě dodati celistvosti, lesku, 
hladkosti a barvy. Používá se k tomu 
kryolitu, kazivce, hlíny a barvicích kys
ličníků, klejtu sloučeného v sklo, k te rý 
mi se předm ět buď popráší, polévá neb 
do kterých se předm ět vloží. Chybně gla
zurovaný předm ět m á na  svém povrchu 
vláseónicové čáry. — VI. Ozdobování. 
P ředm ět se vyzdobuje a) barvením  hm o
ty, b) polevou neb barvenou glazurou,
c) malbou. Nutno však používati anor
ganických barviv. Maluje se buď pod 
glazurou nebo n a  glazuře. Malby pod gl. 
jsou velmi stálé, ale nen í možno použiti 
m noha barev, neboť málokteré kysliční
ky, z kterých většinou barv iva sestávají, 
odolávají p rudkém u žáru. Technika 
malby na  glazuře jest podobna malbě 
n a  skle: n a  p ředm ět se nanášejí různo
barevné emaily, které se vpalují m ír 
ným žárem. Jsou vypouklé. Aby se 
uchrán ily  poškození, opatřu jí se často 
druhou glazurou. Pozlacuje-li se p řed 
mět, nanáší se na  něj směs zlatého p rá š 
ku, oleje a kysličníku vizmutitého, k te 
rý  se p ři vpalování roztaví a upevní

zlato na  glazuře. Lesk se zlatu dodá 
uhlazením  achátem.

H liněný Újezdec, o. v Č., okr. S trako 
nice, 187 č. ob.

Hlinice, o. v Č., okr. Tábor, 224 č. ob.
H liník  (alum inium , značka AI, at. hm. 

26’97), je p rvek  v přírodě po kyslíku  a 
křem íku nejčostěji se vyskytující. Hli
n ík  a ostatní prvky, které se za n ím  
uvádějí ve třetí skupině periodické sou
stavy Mendělějevovy (jeho vyšší homo- 
logy), totiž gallium, ind ium  a tha llium , 
se nazývají souborným  názvem  „zemi- 
ny‘\  Jejich kysličníky j-sou velmi těžko 
tavitelné; jejich hydroxydy jsou slabě 
zasadité, napro ti silným  zásadám  však 
jeví kyselé v lastnosti. Hliník (alum i
nium) se v přírodě nevyskytuje n ikdy  
ryzí, zato hojně v přečetných sloučeni
nách, z nichž jsou nejrozšířenější křem i- 
čitany hlinité, k teré  tvoří s jiným i kře- 
m ičitany k řem ičitany  (silikáty) podvoj
né (živec, slída, g ran á t  a pod.) a jsou 
součástkam i rozm anitých horn in  (žula, 
rula, porfyr, břidlice atd.). Dále se vy 
skytuje h lin ík  v přírodě jako kysličník 
(korund, rubín, safír), (hydroxyd (bau- 
xil) a jako podvojný fluorid, kryolit 
3NaF.AlF3. Křemičitan H2Al2(Si04)2, k ao 
lin, vzniklý rozkladem  živců, tvoří pod 
sta tnou  součást hlin. Kovový h lin ík  se 
připravuje  elektrolysí roztaveného čisté
ho kysličníku ALCh nebo hydroxydu 
(bauxitu), k  němuž se přidává  něco 
kryolitu nebo kazivce (CaF2), aby se 
snáze tavil. T avenina m usí m íti nižší 
hustotu  než kovový (roztavený) hliník. 
Elektrolyse se provádí v ocelových n á 
dobách vyložených sm ěsí uh líku  a smo
ly, k teré jsou zároveň záporným i elek
trodami. Svazek kladných elektrod uhe l
ných zasahuje  shora  do roztaveného 
elekrolytu. Kapalný h lin ík  se usazuje 
na spodu nádob a vypouští se z nich ob
čas otvorem ve drně. H liník je kov bílý, 
s odstínem  do modra, lesklý, velice ta ž 
ný a kujný. Jeho specifická hm ota  je 
nízká (2*70 g/cma) a činí jenom asi t ř e 
tinu  specifické hm oty železa. Taje při 
659°. Dá se kouti, válcovati a liti, špatně 
se však svařuje. Na vzduchu je stálý, 
ztrácí však kovový lesk, nabývaje  m a t 
ného vzhledu, ježto se působením  vzduš
ného kyslíku povléká tenkým, ale sou
vislým povlakem  kysličníku, k te rý  jej 
chrání před dalším  okysličováním. Proto 
se nedoporučuje drhnouti h liníkové n á 
doby pískem  a podobnými prostředky. 
Hliník se rozpouští v kyselinách i zása 
dách zvláště za tepla. Upotřebuje se ho  
hojně v technické praxi, k výrobě k u 
chyňského nádobí, dále k výrobě rozm a
nitých kovových předm ětů a přís tro jů ,
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kiteré se m ají vyznačovali m alou vahou 
(v letectví, v automobilovém (průmyslu). 
Ježto vede dobře elektrický proud, užívá 
se ho rovněž v elektrotechnickém (prů
myslu, nedovede zde však měď nah ra- 
diti úplně (pro svou malou pevnost). 
Upotřebuje se ho dále v t. zv. alumino- 
thermii (Goldschmidt, 1895). Slučujíc se 
snadno a ochotně s kyslíkem, odním á jej 
i kysličníkům  kovů, které se nedají 
snadno redukovali (železo, m angan, mo- 
lybdéin, chrom  a pod.), p ři čemž se vyvíijí 
značné množství tepla, jímž se uvolňo
vané kovy taví a jehož se dá použiti 
i k tavení a svařování rozm anitých před 
m ětů (na př. kolejnic). Dosahuje se tu 
teplot až 3000° C. Některé kovy se dají 
takto (aluminothermicky) připravovali 
ze svých kysličníků. Rovněž jsou tech
nicky důležité slitiny hliníkové, jako 
jsou zlatožlutá a l u m i n i o v á  b r o n z  
(obsahující 5 až 10% AI vedle mědi), 
d u r a 1 u m i n i u m  (obsahující 3*5 až 
5-5% mědi, 0*5% m anganu, 0*5% m agne
sia vedle hliníku), které je pevnější než 
čistý hliník, a m a g n a 1 i u m  (obsahuje 
8 až 10% magnesia), vyznačující se leh
kostí a pevností. Také k oceli se přidává 
někdy 0*1% AI.

Ve sloučeninách je h lin ík  trojmocný. 
Pro svůj obojetný (amfoterní) charak 
ter tvoří sloučeniny (soli) dvojího d ru 
hu. V jedněch je zásadou [A1C13, Al(N03)s, 
A12(S04)3 atd.], ve druhých  součástí ky
seliny (K3AIO3, NasAlOs a pod.). Oboje se 
částečně vodou hydrolyticky štěpí. Hli
ník, resp. jeho hydroxyd Al(OH)3 je p ř í 
liš slabě zásaditý, než aby poskytoval 
přímo soli i se slabými kyselinami. 
Nejdůležitější jeho sloučeniny jsou: 
K y l i č n í k  h l i n i t ý ,  alum inium oxyd 
AI2O3, se získává žíháním  hydroxydu 
(bauxitu) i jiných hlinitých sloučenin 
(síranu, dusičnanu, kamence hlinito- 
ammonného a pod.); nerozpouští se ani 
ve vodě, ani v kyselinách, byl-li prudce 
žíhán. Upotřebuje se ho hojně v tech 
nické praxi (výroba kovového hliníku, 
uměl, drahokam ů, elektr. žárovek, k  těs
nění a pod.). — H y d r o x y d  h l i n i t ý  
Al(OH)3 se sráží amoniakem a zásada
mi z roztoků hlinitých solí, v podobě ro 
solovité ssedliny. Rozpouští se v silných 
kyselinách n a  příslušné soli i v silných 
zásadách na  h  1 i n i t  a n  y (alumináty), 
jež odštěpují ve vodivých roztocích anion 
[Al('OH)4]'. A lumináty (hlinitany) se vo
dou silně hydrolysují (štěpí) a odvozují 
se od komplexní kyseliny H[Al(OH)4]. 
Hydroxydu hlinitého se upotřebuje k vý
robě AI2O3, solí hlinitých, dále v p rů m y 
slu  emailů a laků. — S í r a n  h l i n i t ý ,  
alum inium -sulfát ALí(S04)3, vzniká roz

pouštěním  hydroxydu Al(OH)3 (nebo bau 
xitu) v kyselině sírové přim ěřeně kon
centrované. K rystaluje v bezbarvých lís t
cích, jejichž složení je Ah(S0 4)3 . 18H2O.
Je součástí kam enců, t. j. podvojných 
s íranů  složení MeiHMei(S04)2 . 12H20, kde 
znakem  Mem  je rozuměli některý z tro j-  
mocných kovů AUH, Feni, Cr111, MnUl a 
znakem  Me1 některý kov alkalický (K, 
Na, NH4). S íranu hlinitého i kam enců se 
užívá hojně v barvířstv í jako mořidel, 
dále v papírnictví. Vedle normálního s í
ranu  hlinitého známe též zásadité síra 
ny. — C h l o r i d  h l i n i t ý ,  aium inium - 
chlorid AlGls, vzniká, působí-li plynný 
chlor nebo chlorovodík n a  kovový (hru
bě prásko vitý) h lin ík ; tvoří bezbarvé, 
lístkovité krystaly, sublim aje  snadno, 
rozplývá se na (vlhkém) vzduchu, při 
čemž se vodou hydrolyticky (částečně) 
štěpí za vývoje chlorovodíku (proto 
dýmá). Rozpouští se ve vodě, ethylalko- * 
holu, éteru. Upotřebuje se ho v technické 
praxi, zvláště v organické chemii (k syn- 
thesím). — A l u m i n i u m n i t r i d ,  A1N, 
se tvoří, zahřívá-li se AI2O3 s uhlíkem  
v proudu dusíku n a  1700—1850° C, nebo 
sam otný h lin ík  v proudu dusíku na 
750° C. Je lá tka  krystalická, které  se 
užívá k  přípravě am oniaku  NH3 a čisté
ho hydroxydu resp. kysličníku hlinitého, 
ježto se vodou nebo alkalickými louhy 
rozkládá za vyšší teploty (135°) podle 
rovnic:

A1N +  3H->0 -* NH3 +  Al(OH)3,
AlN +  3NaOH -> NHS +  Na2AlC>3.

O c t a n h l i n i t ý ,  Al(C2H302)s, vzniká 
podvojným rozkladem síranu hlinitého 
(nebo kam ence hlinitodraselného) soc ta -  
nem olovnatým. Upotřebuje se ho v lé
kařství (solutio Burrow) a v barvířství 
jako mořidla. Známe také zásaditý 
octan hlinitý, A1(0H)(C2H30 2)2, kterého 
se rovněž užívá v lékařství. — H l í n a ,  
vzniklá zvětráním  živconosných hornin  
železitých, je kaolin, H2Al2(Si04)2, zneči
štěný sloučeninam i železa i jiným i lá t 
kami (pískem, uhličitany vápenatým , 
hořečnatým  atd.). — U l t r a m a r i n  
(modrá m ineráln í barva) se vyrábí po
m alým zahříváním  (na vzduchu) kaolínu 
a křemenného písku  se sodou (Na2COs) 
a nadbytečnou sírou, až produkt nabude 
žádaného (modrého, fialového) zbarvení. 
Jsou to sloučeniny komplikovaného, do
sud neprozkoum aného složení. — Tave
ním křem ičitanů hlinitých se sodou 
vznikají p e r m u  t i  ty ,  t. j. uměle p ř i 
pravované křam ičitany hlinito-sodné (po
dobné přirozeným  ,,zeolitům“), jež ve 
styku s vodou ztrácejí sodík a přijím ají 
místo něho z vody Ca, Fe (resp. jejich
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ionty). Proto se (jich upotřebu.je k  zm ěk
čování a  odželezování vody.

H liník (Limbách), o. n a  SI., okr. Modra, 
906 oh. (112 čs.).

H liník nad Hronom, o. na  Slov., okr. 
N. Baňa, 880 čs. ob.

H liník nad Váhom, o. n a  SI., okr. V. 
Bytča, 760 ob. (730 čs.).

H liníkové slitiny. Nejdůležitější jsou 
z nich slitiny s mědí, které se dají snáze 
spracovati než čistý h lin ík  a jsou t rv a n 
livější. Slitiny s 08—80% (podle nejno
vějších norem pouze s 93—90%) mědi n a 
zývají se hliníkovými bronzi. P řip ravu jí  
se ponořováním h lin íku do roztavené 
mědi a se stoupajícím  obsahem hlin íku 
mají barvu temně až světle zlatou, 
později načervenalou a svými m echa
nickými vlastnostmi podobají se cíno
vým bronzům  (Q* bronze); dají se dobře 
zpracovati pouze do 10% hliníku. Jejich 
pevnost lze zvýšiti lisováním nebo p ř i 
dáním  titanu, vanadu  (0.5%) nebo kad 
m ia  (2—3%). Používá se pro své vhodné 
fysikální vlastnosti a chemickou odol
nost zvláště bronzů s 5—10% hliníku 
k výrobě různých předm ětů  denní po
třeby, s m alým  množstvím zla ta  k vý
robě levných ozdobných předm ětů. Je
likož jejich elektrická vodivost obnáší 
nejvýše 18% vodivosti mědi, pro slabo- 
proudová vedení zhotovují se dvojité 
dráty, jejichž jádro je z pevné hliníkové 
bronze a na povrchu jsou opatřeny vodi
vým měděným povlakem. H liníku s více 
než 10% mědi používá se zvláště k vý
robě slitin ještě s jiným i kovy, slitin 
s 3—6% mědi též k výrobě kuchyňského 
nádobí a pro filtrační přístroje. Levnější 
než bronze jsou slitiny hliníku, mědi a 
zinku (hliníková mosaz), které m ají větší 
tvrdost než mosaz. Používá se zvláště 
slitin s 63% mědi, 36.8—28.8% zinku a 
8—0.2% hliníku jako náhražky  fosforové 
bronze; s poměrem součástek 4:90:6 jako 
hliníkové pájky (která m ívá též jiné slo
žení), s poměrem 2 :10:88 (aluman) pro 
motorové skříňky. Osvědčilo se p ř id á 
vání 1% wolframu k hliníkové mosazi. 
S litina zinku s hliníkem  v poměru 34:66 
(alzen) pevností rovná se železné litině, 
je však vláčnější, hodí se k výrobě li
tých předmětů. Podobné slitiny hodí se 
pro elektrické vedení, s větším obsahem 
zinku (95%) k výrobě levných odlitků. 
Slitiny h liníku s 3—5% stříb ra  k zhoto
vování nožů k řezání ovoce, s 15% stříbra 
pro vnitřn í součásti vodních hodin. T ře 
tinové stříbro (tiers argent), obsahující 
33% stříbra, je tvrdší s tř íb ra  a dá se 
snadněji vyřezávati. Slitiny s 75% niklq 
připravují se k výrobě ozdobných před

mětů, s 10% niklu a 5% zinku k výrobě 
předmětů denní potřeby, s 10% niklu a 
88% mědi pro chirurgické přístro je; sli
tiny s 1% mědi a 1.3% niklu hodí se pro 
elektrické vedení. Vlastnosti h liníku se 
podstatně zlepší p řidán ím  8—10% ko
baltu  a 0.8—1.2% wolfram u nebo 1—10% 
kobaltu a 0.6—1% molybdénu. M angan a 
hořčík poskytují s hlin íkem  slitiny, ho
dící se k desoxydaci. K témuž účelu 
slouží slitiny s kalciem a siliciem. O sli
tinách se železem 9* slitiny železa. Cín 
dá se s výhodou slévati s h lin íkem  pouze 
současně též s jiným i kovy: sléváním 
h lin íku s  23% cínu a 55% zinku vzniká 
dobrý ložiskový kov, slitina s 5% cínu a 
8% zinku hodí se k výrobě odlitků, slé
váním  cínu, mědi a  zinku s hliníkem 
vzniká hliníková pájka.

H linité arm ované stěny, o* Paetzovy 
stěny.

H linka barevná O* barvířství, m inerá l
ní barviva.

H linka (Glemkou), o. ve Slezsku, okr. 
Krnov, 463 ob. (5 č.).

H linka Andrej (* 1867 v Černovej), 
poslanec, papežský pro tonotář v Ružom- 
berku. Po studiích ustanoven byl fa rá 
řem  v Ružomberku, kde se ihned živě 
účastnil národní práce; když při volbách 
m aďaronská  s tran a  propadla  a zvítězila 
slov. s trana  národní, snažila se strana 
propadlá  H. zbavit fary a na  její obvi- 
•nění byl H. jako buřič odsouzen do vě
zení na  2 roky  a k pokutě 1500 K. Biskup 
P á rv y  udal ho dokonce do Říma, ale 
kongregace neschválila jeho suspendo
vání. R. 1918 byl zvolen za člena revoluč. 
N. S. Je předsedou slovenské s trany  lu 
dové a také je jím  h lavním  represen tan 
tem. V r. 1926 byl za své církevní záslu- 
Záslužnou jest i jeho práce spisovat, a 
novinářská; překládal ve vězení Písmo 
Sv. a napsal četné modlitební knihy; 
jeho článků polit., uveřejňovaných ve 
Slováku, jest velmi mnoho.

H linka Vojtěch (1817—1904), čes. spiso
vatel; 1842 knězem, 1847 vychovatelem. 
Psal pod pseud. P ravda  František . Ke 
svým  povídkám  volil lá tku  prostonárod 
ní, podávaje v nich prostou formou 
obrázky tendence m ravoučné z venkov, 
á  maloměst, života. Jeho Sebrané sípisy 
vyšly v Národní bibliotéce ve čtyřech 
svazcích (1871—1877), jež obsahují po 
vídky: Voják nováček, Sládek a jeho 
schovanec, V ávra kuřák, P á n  z Podlesí 
a děvče vesnické, Krejčí Fortunát, Ště
p ánův  Vít učí se na  kněze (též ve Svět. 
knih.), M atka s tudentů  a j.; mimo to Se
b rané  povídky pro lid (1877), povídky pro 
mládež vyšly v Kytici. V Rané setbě
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otištěny r. 1925 Vzpomínky Fr. Pravdy 
na  gyrnn. studie v Jindř. Hradci r. 1830 
—1830.

Hlinky (Leimgruben), o. v Č., okr. 
Teplá, 456 n. ob.

H linná (Hlinay), o. v Č., okr. Litomě
řice, 346 ob. (3 č.).

Hlinné, o. v Č., okr. N. Město n. Met., 
419 č. ob.

Hlinné, o. na  Mor., okr. N. Město na 
Mor., 262 č. ob.

Hlinné, o. na SI., okr. Vranov n. Top., 
546 ob. (479 č.).

Hlinoviště (Leimgruben), o. v Č., okr. 
Bělá p. B., 280 ob. (188 č.).

Hlinsko (Hlinz), o. v Č., okr. Č. Budě
jovice, 371 ob. (214 č.).

Hlinsko, m. v Č., 
okr. Chrudim, 5073 c. 
obyv. Sídlo četných 
úřadů  a škol, okres, 
museum, 2 mechan. 
tkalcovny, 2 tkalc. 
juty, 3 výroby textil, 
zboží, 4 barv.; 20 
tov. na tur. koberce 
a 2 na  náb. látky,
4 tov. kožišin, výr. 
výšivek, pilníků, vla
sových sítěk, sodové 
vody a j. Žulové lomy; pivovar. R. 1349 
farní osada biskupství litomyšlského; 
příslušelo ke hradu Rychemburku. Od 
r. 1392 městečko, 1568 obdrželo m. právo 
trhů. Později zde se dařilo hrnčířství. 
R. 1742 vyhořelo.

Hlinsko, česká obec na polském Volyň- 
sku, založ. r. 1868 Fr. Přikry lem  a J. 
Oličem. Zemědělství.

Hlinsko pod Hostýnem, o. na  Mor., 
okr. Holešov, 423 č. ob.

Hlistové (Entozoa, Helminthes), červi, 
cizopasíci v útrobách zvířat (a lidí), růz 
ných tříd a řádů.

Hlistové obilí o* Nemathelminthes, 
třída červů.

Hlistové ploší O* Plathelminthes.
H líva (bot.), O* Pleurotus; v lék. O* 

syfilis.
Hlivice, o. na  Mor., okr. Šternberk, 

394 ob. (77 č.).
Hlivice, m. v pruském  Slezsku, P* 

Gliwice.
Hlíza, 1. v bot. Oj cibule, odenek;

2. v lék., ohranič, nahrom adění hnisu, 
povstalého z infekčních příčin.

Hlízenka, p* ScleTotinia.
Hlízov, o. v Č., okr. Kutná Hora, 732 č. 

ob. Zámek, sušírna  čekanky, známé hlí- 
zovské zelí.

Hlízovitá bedla, P* Agaricineae.

Hlizovitá bobule, výživná rostlina, Q* 
stachys.

Hlizovitá hniloba, n a  př. bramborové 
choroby.

Hlízovitý svlačec (batata), rostlina, P* 
Ipomoea.

Hlízovitý zářez, p* Chaerophyllum bul- 
bosum.

Hlízový kám en (quarcit hnědého uhlí, 
vřídelní křemen), P* quarcit.

Hlízový slimýš (světelný slimýš), P í 
'Skyphozoa.

Hlobil Jaroslav (* 1880 v Tištímě), dě
kan v Uherském Brodě, publicista kato 
lický, pěstitel styků československých.

Hlobil Pe tr  Jan (* 1854 v Kroměříži), 
opat benediktinského kláštera v Raj
hradě, překlad, vidění Kateřiny Emme- 
richové (1880 a 1928) a redator Školy 
Božského Srdce Páně.

Hlodavci tvoří n a  druhy bohatý řád 
drobných a velmi pohyblivých ssavců. 
Živí se látkam i rostlinnými, z velké části 
tvrdými. Někteří jsou všežravci. Způsob 
výživy hlodavců je umožněn jejich vý
značným chrupem. Nahoře i dole m ají 
dva dláto vité zuby hlodavé, jen na 
vnější straně sklovinou potažené, proto 
se ubrušují, ale stále dorůstají. Zubů 
třenovních málo nebo žádné. Dolní čelist 
snadno vpřed a vzad pošinutelná podpo
ruje hlodání. Někteří hlodavci stavějí si 
umělá hnízda, jiní vyhrabávají si složitá 
doupata pod zemí a shromažďují zásoby 
(na zimu. Část jich přespává zimu. Rodí 
četná mláďata, několikráte do roka. Ně
které druhy jsou rozšířeny po celém 
světě a liší se od sebe až nápadně, co se 
týče způsobu života, pohybu a jiných 
vlastností. Z hlodavců našich zajímavým 
tvorem jest veverka (Sciurus vulgaris), 
která se živí nejen semeny jehličnatých 
stromů, ale jest též hubitelka ptačích 
hnízd a škodí okusováním mladých ra to 
lestí. Všude hojna je myš domácí (Mus 
musculus). Dvojbarevným kožíškem se 
zdobí m is tr  ve skoku myš lesní (Mus syl- 
vaticus). Ojediněle v polích vyskytuje se 
bayš rolní (Micromys agrarius) a myš 
nejmenší (Micromys minuta) je zají
m avá stavbou hnízda, které si staví velmi 
uměle v rákosí nebo ve křoví nad zemí. 
Myš pruhovaná (Sicista subtilis), příbuz
ná tarbíkovi, nachází se zřídka ve vý
chodním Slovensku. Ohromné škody, tak 
zvané myší katastrofy, způsobuje v ně 
kterých letech hraboš roliní (Arvicola 
arvalis), břehy potoků a rybníků oživuje
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hraboš vodní (Arvicola amphibius) a 
fméně četný hraboš rudý (I-Iypudeus gla- 
reolus) ohlodáváním kořenů dovede zni
čiti celý sad ovocný. Všežravý potkan 
(Mus norvegicus) nastěhoval se k nám  
v XVIII. stol. a vytlačil tém ěř úplně 
menší krysu domácí (Mus rattus). Tato 
uvádí se v poslední době z F rýdlandu, 
z Děčína a z Mělníka. I v okolí B ra ti 
slavy byla určitě zjištěna. Na širých ro 
vinách hojným je křeček (Cricetus cri- 
cetus), jehož kožišina nevyváží škodu na 
osení a obilí (páchanou. Neméně škodný 
je sysel (Spermophilus citilus). Plch 
obecný (Myoxus glio) jest méně hojný 
v lesích bukových a dubových, vzácnější 
je plch lískový (M uscardinus avellana- 
rius) a velmi vzácný z východní Evropy 
do Slovenska vniklý plch moskevský 
(Dyromys dryas). Není vyloučeno, že na 
našem území na Slovensku žije i podivu
hodný slepec panonský (Spalax hunga- 
ricus) způsobem života k rtku  se podoba
jící. Na nejvyšších částech Tater zdržuje 
se v ojedinělých hloučcích svišť horní 
(Marmotta marmotta). P ravým  stepním  
zvířetem, m ilujícím  š irá  pole, jest zajíc 
{Lepus timidus), řidčí porost lesa a svahy 
vyhledává králík  divoký (Cuniculus cu- 
niculus). Ze zdomácnělých hlodavců m i
mo k rá líka  domácího, jenž se chová v čet
ných odrůdách pro maso i kožišinu, n a 
cházíme pořídku v domácnostech zví
řá tko jen pro zábavu chované, morče 
(Cavia porcellus). Původem z jižní Ame
riky, kde však již nikde v divokém stavu 
nežije. Ještě v XVII. stol. a až do polo
vice XVIII. stol. byl bobr (Castor fiber) 
na Slovensku hojný i v Čechách, kde byl 
roku 1882 vyhuben. Náhražkou za bobra 
obdrželi jsme nežádoucí obohacení naší 
fauny bobříka pižmového či ondatru  
(Fiber zibeticus). Byl přivezen před 25 
lety ze severní Ameriky na  Dobříš a roz
šířil se odtud úžasně rychle po velkém 
území střední Evropy. Z cizích hlodavců 
nápadný je ve Španělsku, Itálii a sev. 
Africe žijící dikobraz (Hystrix cristata), 
vyzbrojený na hřbetě dlouhými pohybli
vými ostny. Znamenitou kožišinu dává 
zajíci podobná, velmi plachá činčilla 
(Chinchilla brevicaudata) na velehorách 
Kordilerských domácí. Půvabné zvířátko 
tarbík  (Jaculus jaculus) ze stepí jiho- 
ruských  a pouští arabských pohybuje se 
jen skoky. Lumík norský (Lemmus lem- 
mus) z nedostatku potravy a před zimou 
podniká hrom adné stěhování do končin 
příznivějších. Největším hlodavcem je 
téměř m etr dlouhý plavoun čili kapy- 
b a ra  (Hydrochoerus capybara) z Jižní 
Ameriky. Zvíře na pohled nemotorné,

plove a potápí se ve vodě velmi obratně. 
Živí se vodními rostlinam i; Q* příloha 
hmyzožravci.

Hloh Q* růžokvěté.
Hlohov, o. v Č., okr. Čáslav, 150 č. ob.
Hlohov (něm. Glogau), město v prus. 

Slezsku, kra j lehnický, 25.919 ob., na 
řece Odře; prům . závody: cukrovary, tov. 
na stroje a nábytek, slévárny; p řístav  na 
Odře a j. Nejstarší kult. město Slezska, 
známé r. 1010 jako Urbs Glogovia. Po 
rozdělení Slezska 1252 stalo se hl. m. 
knížetství hlohovského. Po rozdělení kn í
žetství, p ři  němž bylo i město rozděleno, 
připadla  část ke koruně České koupí, 
druhé dobyl k rá l Jan Lucemburský. Král 
Karel IV. dal polovici vév. J indřichu V. 
jako české léno; 1480 dobyl vév. Jan II. 
Zaháňský údělu hl. a sloučil obě polo
vice. 1488 dobyl H. Matyáš Uherský, 
1492—96 patřil Janu  Albr. Polskému, 1499 
Vladislavu, k ráli českému, k terý jej p ř i 
členil ke koruně České. Od 1714 je H. 
pruský.

Hlohová, o. v Č., okr. Horšovský Týn, 
648 č. ob.

Hlohovčice, o. v Č., okr. Horšovský 
Týn, 885 č. ob.; mech p le tám a.

Hlohovec, o. na  Mor., okr. Hodonín, 
1313 č. ob.

Hlohovec (Frajšták), okr. m. n a  Slov., 
8422 ob. (7176 čs., 350 m., 72 n., zbytek 
židi). Sídlo okr. ú řad ů  a četných škol, 
klášter, posád. velit., sladovna, pivovar, 
tov. svíček, nábytku , vozů.

Hlohovice, o. v Č., okr. Rokycany, 355 
č. ob. Kamenouhelné doly (důl Jiří).

Hlohovičky, o. v Č., okr. Rokycany, 
280 č. ob.

Hlohovský Jiří, český bohoslovec 17. 
st., kněz diecése olomoucké; vydal Písně 
katolické k výročním slavnostem (1622) 
a Písně křesťanské.

Hlošek Jan  (* 1858), český právník . 
Hl. spis: Vodní družstva (1898).

Hlošina V. O., pseud. Václava Olivy.
Hlošina, o* Elaeagnaceae.
Hloubavost, patologický duševní stav, 

při k terém  nemocný staví si a řeší ab 
surdní problémy.

Hloubeni, důlní dílo (chodba, šachti- 
ce) hnané do hloubky.

Hloubení dolů, provádí se v pevné hor
nině kopáním  a odstřelováním. V horn i
nách sypkých jehlováním, v hor. tekoucí 
n a  př. písek s vodou t. zv. m ražením  ho r 
n iny nebo cementováním. Tím zmrzlá 
neb ztuhlá horn ina  prohloubí se pak 
opět jako ho rn ina  pevná.

Hloubení m ražením , h., při němž za
m razí se horn ina  s vodou smíšená, n a  př. 
písek s vodou, takže zledovatí, načež se



H odin ářstv í I.

Vážni hodiny s vřeten, chodem.

Polarisačni hodiny 
(Siemens & Halske).

E le k tr .  c i f crn ik  (Grau) C i fern ík  na s tř íd avý
(pohled z předu).

Ele ktr .  c i f ern ík  (Grnu)
proud (Bohmeyer). (pohled se strany).

Přiloha Xového velkého ilustrovaného slovníku naučného.



Hodinářství IJ.

Kyvadlo
Harrisonovo.

Soukolí pendlovek.

Schem. znázorněni stroje kap. hodinek.

Rieflerovo brzděni kyvadla.

Egyptské vodni hodiny.

Kyvadlo 
z niklové oceli 

(Riefler.)

Píilo lia  Nového velkého ilustrovaného slovníku naučného.





H odinářství IV.

Schematické znázorněni kyvadlových  
hodin.

Věžní hodiny na pařížské zámecké věži. 
(Vystavěno r. 1370).

Ze strany.
Elektrické kyvadlové hodiny (Hipp). 

Příloha Nového velkého ilustrovaného slovníku naučného.

Ze předu.
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šachta hloubí jako v hornině pevné. 
U nás  hlouben tak nový státn í důl P re 
sident M asaryk u Břešťan.

Hloubětin, č. hl. m. Prahy-IX., 3220 č. 
ob. Továrny na margarin, zboží, cement, 
zboží, koží atd. Pův. Hloupětín podle za
kladatele vladyky Hlupata. Roku 1207 
majetkem něm. Křižovníků, pozd. Kři- 
žovníků s červenou hvězdou.

Hlouček Jakub (* 1797 v Rovensku), 
výrobce fortepian a m ěšťan v Praze od 
r. 1828.

Hlouch Lev (* 1859 v Židlochovicích), 
farář v Nosislavě; psal o svých cestách 
do Říma a Palestiny (1898).

Hloucha Joe (* 4. IX. 1881 v Podko
váni u Ml. Boleslavě), český spisovatel. 
V r. 1906 byl v Japonsku. R. 1926 podnikl 
cestu kolem světa a znovu byl v Japon
sku. Napsal: Sakura  ve vichřici (román,
VI. vyd., 1927), Moje paní Chrysanthem a 
(III. vyd. 1926), Polibky sm rti (III. vyd.
1926), Dopisy neznámého (II. vyd., 1929), 
Pohádky jap. dětí (1926), Mezi bohy a 
démony (1927), Zahrada lásky (1929), Zá
topa (1922), Dům v oblacích (1929).

Hloušek Jaroslav (* 18. VII. 1875 v K ar
lině), říd. učitel a odb. spisovatel. Napsal 
řadu dětských her divadelních, loutko
vých her, pohádky, Věneček nár. říkadel, 
hádanek a pohádek a j. Odbor, spisy (B. 
Smetana, A. Dvořák, W. A. Mozart). Re
digoval časopis pro mládež a odbor, list 
učitelský

Hlovík Jan  (* 1805 v Pávnici, t  1862), 
farář v Kladzanech, slovenský učitel a 
básník Bitky při Lučenci.

Hloža, o. n a  Slov., okr. Ilava, 596 čs. 
ob. Lihovar.

Hložanský Josef, jesuita, slovenský 
žurnalista, dějepisec a politik 19. st.; vy
dal Biele Uhorsko, zastávající se p ráv  
slovenských.

Hložek Karel (* 1834 v Libáni, f  1877), 
farář v Kozmicích, katol. publicista a 
sociolog, spolupracov. pražského Čecha,

Hlubačové (Geotrupinae), skup. brouků, 
jímž štít nezakrývá kusadel, tykadla 
mají jedenáctičlenná a okraj předních 
holení je upraven k hrabání a je ozbro
jen širokými zuby. Tělní k ry t je silný, 
tělo neohrabané. Ve dne jsou schováni 
neb pomalu lezou, večer hřmotně létají. 
Jejich potravou je jim koňský trus neb 
kravinec. Tyto látky zatahují si dolů pod 
zem, kde hodují. Lidově zvou se chro- 
báci. — Geotrupes sylvaticus L. (hl. les
ní), m á rýhované modročerné krovky. 
Libuje si v lidských výkalech a ty za
tahuje  až přes půl metru hluboko. — 
Geotrupes stercorarius L. (hl. hnojní),

N ový slovník naučný. — Svazek IX.

m á na krovkách 14 řad  zřetelných teček. 
S oblibou vyhledává koňský trus.

H lubany (Lubau), o. v Č., okr. Podbo
řany, 411 ob. (68 č.). Chmelnice.

Hlubčice, a* Leobschůtz.
Hlubek Josef, slezský buditel 19. stol., 

fa rá ř  v Borutíně u Ratiboře, od 1871 re 
digoval Katolické Noviny pro Moravce.

Hlubík, dlátko ke hloubení děr do 
dřeva.

H lubina, nejhlubší část dolu neb uhel
né pánve. Také název dolu, který doluje 
v podzemí n a  rozdíl od dolu, který rubá 
na povrchu.

Hlubinné dobývání, na  rozdíl od po
vrchového, používá šachet neb štol a 
rubá ložisko v podzemí.

Hlubinné vrtání, provádí se za účelem 
vyhledání ložisek užitkových nerostů, 
hl. uhlí. Provádí se dlátem neb vrtnou 
korunou diamantovou neb ocelovou. 
V hornině sypké se vrt zabezpečí trou 
bami. Nejhlubší h. v. u Czuchova v Hor. 
Slezsku, 2240 m.

Hlubinský Silva, pseud. J. J. Vykydala.
Hlubočany (Hobitschau), o. na  Mor., 

okr. Vyškov, 746 ob. (233 č.).
Hlubočec, o. ve Slezsku, okr. Opava, 

672 č. ob. Tov. na tkané zboží.
Hlubočepy, č. hl. m. P rahy  XVI., 4067 

ob. (3985 č.). Vápenky, tov. kys. uhličité, 
dětské moučky, cementárny a šamot., 
hlin. zb. — Pův. Hlubočerpy, patřily  
r. 1220 kostelu vyšehradskému, pozd. mě
nily často své majitele, až připojeny 
k Tuchoměřicům.

Hlubočky (Hombok), o. na Mor., okr. 
Olomouc, 1374 ob. (255 č.). Továrna na 
hřebíky.

Hluboká, o. v Č., okr. Chotěboř, 340 
č. ob.

Hluboká, o. v Č., okr. Domažlice, 641 
č. ob.

Hluboká, o. v Č., okr. Královice u Ra
kovníka, 363 ob. (206 č.).

Hluboká, o. v Č., okr. Chrudim, 132 
č. ob.

Hluboká, o. v Č., okr. Vys. Mýto, 473 
č. ob.

Hluboká, o. v Č., okr. Č. Budějovice, 
401 č. ob.

Hluboká (Tiefenbach), o. na Mor., okr. 
Mor. Budějovice, 138 ob. (28 č.).

Hluboká, o. na  Podk. R., okr. Užhorod, 
511 ob. (155 čs.).

H luboká nad Vltavou, m. v Č., okr. Č. 
Budějovice, 2927 ob. (2851 č.). S předm.

4
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Zámostí. Znám ý zá 
mek (439 m), elektr., 
vodárna, tov. sudů, 
elektrotechn. tov., 
cukrovar, parn í pily 
a cihelny, školka. —
Do r. 1859 nazývala 
se H. Podhradí. Na 
skále 84 m vys. bý
val středověký hrad, 
zal. v 13. st. a nazýv.
Froburg, Fronburg 
(z toho něm. Frauen- 
berg), m ajetek k rá 
lovský, pozd. slavného Závise z Falken- 
š te jna (d*), který před hradem  sťa t  (1290). 
P ak  byla H. m ajetkem  Lobkoviců, m a n 
želky Jiřího z Poděbrad Johanky z Rož- 
m itálu  a j. Po bitvě n a  Bílé hoře zaba 
vena Jetřichu Malovci z Malovic a ode
vzdána r. 1628 Don Baltazarovi de Mar- 
radas, jehož potomek Bartoloměj H. pro 
dal 1661 Janovi Adolfu ze Schwarzenber- 
ka, v jehož rodě se dosud nalézá. R. 1844 
počato s přestavováním  zám ku ve slohu 
tud. gotickém podle vzoru angl. paláce 
W indsorského a stavba dokončena 1847. 
Zámek m á 140 nádherných  komnat, dom. 
divadlo, velké sbírky se zbrojnicí, zimní 
zahradu, jízdárnu. Na Ohradě jest lo
vecký zámek s přírodov. sbírkam i (po
slední český medvěd, zastřelený r. 1856 
na Šumavě). Četné obory: S tará , Nová, 
Poněšická (přes 2000 ha), rybníky (Bez- 
drev). Lit.: Gross, IL, v K alendáři vídeň. 
Čechů, 1899.

Hluboké, o. na  Mor., okr. Nové Město 
na  Mor., 165 č. ob.

Hluboké, o. na  Mor., okr. Třebíč, 367 
č. ob.

Hluboké, o. na  Mor., okr. Boskovice, 
224 č. ob.

Hluboké, o. n a  Mor., okr. Tišnov, 212 
č. ob.

Hluboké, o. n a  Mor., okr. Velké Mezi
říčí, 209 č. ob.

z Hluboké Eva, pseud. Růž. Jesenské.
Hluboké M ašůvky, o. na  Mor., okr. 

Znojmo, 695 č. ob.
Hluboký (Tiefenbach), o. v Č., okr. J á 

chymov, 146 n. ob.
Hluboký Důl, o. v Č., okr. Kolín, 191 

č. ob.
HluboŠ, o. v Č., okr. P říbram , 926 č. ob. 

Zámek, kostel Nejsv. Trojice z r. 1877. 
S ta rá  tvrz, patřící k  h radu  Valdeku, 
dlouho v m ajetku  Bechyňů z Lažan, po
zději kníž. ze Schónburga. Zde roku 1611 
porazil vůdce stav. vojsk M. z T hurnu  
pasovské žoldnéře.

Hlubyně, o. v Č., okr. Blatná, 236 č. ob.

Hlučín, okr. m. ve Slezsku, 4796 ob. 
(3240 č.). Četné okr. úřady, hosp. d ruž
stva, knihtisk., č. r. gymn.; správní s tře 
disko Hlučínska, území mezi d. Opavou 
a Odrou, 285 km 2 s 48.000 ob. (82% t. zv. 
Moravců), připojeného mírovou sm lou
vou versailleskou 28. VI. 1919 k Česko
slovensku. Orodná kra jina , kamenouhel- 
né doly.

H luchavka, o* Lamium.
Hluchoněmost, defekt, buď vrozený 

neb získaný. Nastává, ohluchne-li dítě 
dříve, než se naučí mluviti. Vrozená h. 
je zaviněna buď dědičností neb zniče
n ím  sluchového ústrojí v době těhoten
ství, získaná objevuje se hl. jako násle
dek dětských nemocí (spály, zápalu moz
kových blan a j.). V moderních ústavech 
pro hluchoněm é učí se nemocní mluviti 
pomocí hm atu  a čtením ze rtů. Učení je 
zbudováno na  pracích  1’Épéeho a  Hei- 
nickových.

H luchota (surditas, kophosis), jest vro
zená nebo získaná (Q* hluchoněmost). 
Objeví-li se v pozdějším věku, jest zavi
něna chorobami, které poškodily vnitrní 
ucho, labyrin t nebo sluchový nerv.

Hluchov, o. n a  Mor., okr. Litovel, 568 
č. ob.

H luk, ms. na  Mor., okr. Uh. Hradiště, 
3530 č. ob. Tov. papíru, rol. zál., zámek.

Hluky, mor. název dřeváků.
H lupin, o. v Č., okr. Strakonice, 281 

č. ob.
Hlušíce, o. v Č., okr. Nový Bydžov, 

608 č. ob. Zámek.
H lušičky, o. v Č., okr. Nový Bydžov, 

522 č. ob.
HluŠovice, o. na  Mor., okr. Olomouc, 

286 č. ob.
Hluzov, o. n a  Mor., okr. Hranice, 345 

č. ob.
H. M., v Anglii =  His (nebo Her) Ma- 

jesty, Jeho (Její) Veličenstvo.
h. m. =  hu jus  mensis (lat.), tohoto mě

síce, nebo hoc mense, v tomto měsíci.
hm —, pseud. Hanuše Hackenschmieda.
Hm, hektometr.
Hm at, souhrn kožního čití, které za

chycují h. čidla buď nervová neb kožní 
(bradavky, pohárky a j.), k terým i si in 
dividuum uvědomuje kvalitu, kvantitu  
a teplotu předmětů.

H m atavci, o* Pselaphidae.
H m atníkj Q* housle.
H m itání, výkon tělocvičný (taneční), 

rychle opakovaný pohyb (hmitavý) údy 
nebo jejich volnými částmi z klidu n a 
horu a dolů, nebo vpravo—vlevo, či ze
vnitř—dovnitř, nebo ve výponu na  špič
kách, noham a střídavě vpravo a vlevo, 
t. j. h. výponmo.

Znak m&sta 
Hluboké n. Vil.
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H-moll (it. Si minore, franc. Si mineur, 
angl. B minor), H s malou tercií. H-moll- 
akord =  h d  fis.

Hmota (lat. materia), všeob. tolik jako 
lá tka  (opak: forma), tedy nejprve věc
nost, předmětnost, obsah na  rozdíl od 
druhu a způsobu zjevu, podoby, konání. 
Prostorově ohraničená h. tvoří těleso. 
Může býti rozlič. druhu, rozeznávajíc se 
pak zvlášt. v lastnostm i; jsou však také 
jisté, všem d ruhům  h. a tím  i všem tě
lesům společné vlastnosti; a* tělesa a 
míry. — Ve filosofii je h. neb lá tka  (řec. 
hýlé) v prostoru obsažená hmotnost, zji
stitelná našim i smysly, k te rá  při všech 
zevních zjevech spolupůsobí jako jejich 
věcný podklad nebo je také výhradně vy
volává. Podstata, sk ladba a vlastnosti 
hmoty tvoří její s truk tu ru . Názory 
o její povaze jsou různé a stále se mění. 
Rozeznává se: teorie o kontinuitě  (spo- 
jivosti), podle níž všechna tělesa vy
plňují prostor, který zaujím ají, bez m e
zer, takže nikde není naprosto prázdného 
prostoru; teorie atomová nebo m oleku
lární, podle které sestává h. z nejm en
ších, již nedělitelných částic (atomů), jež 
se pohybují v prázdném  prostoru, aniž 
by jej úplně vyplňovaly (Q* atomismus); 
t. dynam ická: poslední součástky h. (mo- 
nady) m ají kromě mechanických sil 
ještě jiné nikoli mechanické, k teré pod
m iňují jejich spojení v účelné ú tvary. 
T. kinetická: každý pohyb h. lze odvoditi 
z jiných pohybů již stávajících; t. ener
getická pohlíží na h. sam u jako na  hm ot
nost. Mimo to jsou čistě metafysické n á 
hledy o podstatě h., týkající se otázek, 
má-li h. podle m ateria lism u bezpodmí
nečnou jsoucnost, je-li pouhým  „zjevem 
ducha11 neb jen projevem věci co do pod
s ta ty  neznámé. Lit.: E. Kónig, Die M.
(1911); F. Auerbach, Das Wesen der Ma
terie (1918); W. Gerlach, M. E lektrizitát, 
Energie (2. vyd., 1927).

Hm ota h lin itá , o* kaolinit.
Hm oždinka, 1. želez, svorník s rozštip, 

konci nebo tvaru  rybinového; zapouští se 
do kam enů a zalévá olovem, aby se tyto 
pevněji spojily; — 2. želez, neb dřev. 
klínky, jichž se používá k nehybném u 
a pevnému spojení nosníků; — 3. čtyř- 
hran , dřev. hranol, zapuštěný ve zdi pro 
hřebík nebo šroub.

Hmoždíř, Q* moždíř.
Hmyz (lat, Insecta, řec. Hexapoda), 

vysoko postavená skup ina  členovců 
(Arthropoda). Tělo hm yzu sk ládá  se ze 
tří částí, a to: z hlavy, h rud i a zadku. 
Každý z těchto oddílů je složen dále ze 
sam ých článků (segmentů, m etam erů, 
somitů). Každému článku náleží pak

vždy jeden p á r  rozčlánkovaných údů. 
Údy tyto nejsou -na všech článcích těla 
ve stadiu dospělosti přítom ny, ježto bě
hem vývoje se redukují anebo přemě
ňují svůj tvar, aby mohly zastávati jim 
přidělenou funkci. Jednotlivé oddíly tělní 
složeny jsou z určitého počtu článků. 
Hlava pozůstává ze šesti segmentů, hruď  
ze tří a zadek z devíti až jedenácti člán
ků. Celé tělo je kryto chitinem. Pohyb
livost živočicha je um ožněna tím, že jed
notlivé články tělní jsou spojeny navzá
jem velmi jemnou a pružnou chitinosní 
blanou. Někdy této blány není a potom 
jednotlivé články srůsta jí v celky nepo
hyblivé. — Hlava: segmenty, jimiž je tvo
řena, srůsta jí  v jeden pevný celek, zvaný

Hlava hmyzu 
ze shora.

Vrchní r e l  Ústní ústrojí hmyzu.
L. ex. vnější kusadla, spodní 

ret, horní čelist.

schránkou hlavovou. Tato schránka  je 
analogickým  útvarem  lebce obratlovců. 
Na ní um ístěny  jsou tykadla, oči, ústní 
aparát. T ykadla  slouží jako orgány či
chové a sluchové. Složena jsou z jem 
ných článků, jejich počet velmi kolísá. 
Nejvíce článkovaná tykad la  m ají obzvl. 
koníci a cvrčci. Tvar jejich je různý, 
jako vláknitý , štětinovitý, řetízkovitý, 
hřebínkovitý, paličkovitý atd. Oči jsou 
dvoje — jednoduché a složené. Počet jed 
noduchých oček kolísá. Zato však oči 
složené jsou vždy dvě, ale mohou též 
chyběti (u jeskynních hmyzů). Složené 
oko sk lád á  se z velikého počtu oček jed 
noduchých (omatidií). Ústní ústro jí je za
řízeno u různých  skupin  hm yzu různě 
a to závisí n a  způsobu života. Podle toho 
rozeznáváme ústní ústrojí kousavé, líza- 
vé, bodavé a ssavé. 1. Kousavé složeno je 
a) z horního r tu  (Jabrum), lichého chiti- 
nosního ú tvaru , na jehož vnitřn í straně 
bývají chuťové orgány; b) z p á ru  hor
ních kusadel (mandibul), k teré bývají 
m ohutné a často četnými zuby opatřené, 
nem ají m akadel; c) druhého páru  k usa 
del (maxill), jež skládají se z carda a sti- 
pesu, n a  nějž připojují se vn itřn í (lobus
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internus) a vnější (lobus externus) ku- 
sadlové větve. Mimo to nese každá ma- 
xilla po jednom, ponejvíce vícečlenném, 
m akadle; d) spodního rtu, k terý vznikl 
srůstem třetího páru  kusadel (druhých 
maxill). Složen je ze subm enta a menta,

Nervový systém
brouka, larvy

S - čelní zauzliny., A - oční zauzliny, O - mozek, 
U - zauzliny spod. jícnu, Gi—G n  břišní zauzliny.

na něž se připojují po každé straně 
jedna vnitřn í větev (glossa) a vnější vě
tev (paraglossa), Někdy, jako u Odonat, 
dvě glossy srůsta jí  a vzniká střední la 
lok (lobus internus). Na spodní re t pojí 
se povětšině pá r  m akadel (palnus), ale 
může být redukován (na př. Odonata). 
Uvnitř dutiny ústní leží jazyk (hypo- 
pha.ry.nx). 2. Lízavé ústní ústrojí (u h m y 
zu blanokřídlého) m á zachován horní 
ret a m andibuly  jako kousavé ústní 
ústrojí, kdežto maxilly a spodní ret splý
vají ve více méně prodloužený lízavý ja 
zýček, který slouží k lízání a zároveň 
k ssaní. 3. Bodavé ústní ústrojí uprave
no tak, že spodní ret tvoří dlouhé oválné 
korýtko, jež je shora  kryto rovněž p ro 
dlouženým horním  rtem. Tím vytvoří se 
trubice, kterou přiváděna je po trava  do 
těla. U vnitř trubice jsou m andibuly a 
maxilly přem ěněny v bodavé dlouhé 
jehly, které způsobují rány, a z těchto 
pak prýštící m íza neb krev ssáty  jsou 
právě oním v trubici u tvářeným  horním  
a spodním rtem. Hypopharynx v různých 
modifikacích zaniká. Tento typ ústního 
ústrojí je u much, k řísů  a ploštic. 4.

Ssavé ústní ústro jí tvořeno je maxilla- 
mi prvého páru  tak, že levá a pravá  ma- 
xilla se spojí v jediný trubkov itý  útvar, 
zvaný sosák. Tento v klidu bývá spirál- 
ně stočen, což je následek jeho značné 
délky (vyskytuje se u motýlů). H rud

Části úst včely.

Vysvčtlivky:
A - tykadla, G1 - jazyk, H - bodací st Stíny, hb - 
spodní pysk, Lbr - svrchní pysk, Lt - čidlo hmatu, 
L. ex. - vnéjší žvýkadla, L. in. - vnitřní žvýkadla, 
Md - spodní čelist, Mx - dáseň, Mxt - čelisfové 
ústroji hmatové, O - očí. Oc - Postranní (vedlejší) 

oči, P g  - postranní (vedlejší) jazýček.

(thorax) složená ze tří segmentů nese na  
každém z těchto po jednom páru  noh, 
na druhém  a třetím  bývá mimo to na 
hřbetní s traně po jednom páru  křídel. 
Noha pozůstává z kyčle (coxa), stehna 
(femur), holeně (tibia) a chodidla (tar- 
sus). Podle přizpůsobení k určité funkci 
rozeznáváme pak nohy běhavé, hrabavé, 
skákavé, plovací, loupeživé a sběrací. 
P rahm yz jest bezkřídlý. Dnešní hmyz 
je většinou okřídlený, ale jsou hojné 
i formy bezkřídlé. Křídla vznikla z vy- 
chlípených kožních váčků. Křídel jsou

Ss>aci ústroji motýla

po většině dva páry, u much ale jeden, 
poněvadž druhý je zredukován. Oba p á 
ry křídel jsou blanité (blanokřídlý hmyz) 
nebo je první pá r  silně chitinosní (brou
ci) a pak  označován jako krovka. Ně
k teré  druhy cizopasné postrádají křídla
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(vši, blechy). Zadek (abdomen) je zp ra 
vidla bez okončin. Svalstvo je vesměs 
příčně pruhované a m ohutné zvláště 
v h rudn ím  oddíle, kde pohybuje okonči- 
nami. M uskula tura  není bezprostředně 
spojena s křídly. Pohyb křídel je nás le 
dek střídavého stahování a roztahování 
hrudi ve sm ěru  vertiká ln ím  a horizon
tálním. Počet km itů  křídel za v teřinu  je 
různý. U běláska zelného je jich 9, u vče
ly 190 a u mouchy domácí 330 za vteřinu. 
Nervová soustava pozůstává z mozku a 
břišního nervového pásma. Mozek je slo- 
že<n ze tří p á rů  ganglií, při čemž každý 
pár splývá v jeden celek. Pokračováním  
nervové soustavy za mozkem jsou dva 
provazce ganglií. Vždy dvě sobě odpoví
dající ganglia jsou spojena nervem  — 
komisurou. Srdce hm yzu je při hřbetě 
položené a je vzhledu pulsující trubice. 
Krevní systém otevřený. Krev je ponej
více bezbarvá a obsahuje amoeboidní 
krevní tělíska (krvinky — leukocity). Ze 
srdce se volně vlévá do dutiny tělní, 
oplachuje zde ležící orgány a vrací se 
zpět k srdci. Dýchání děje se pomocí t r a 
cheí. Otvory dýchací (stigmata) n a ch á 
zejí se na  bocích h rud i a po s tranách  
abdomenu. U larev některého hmyzu 
děje se dýchání pomocí tracheálních  žá
ber (na př. u šídel, jepic), neb koneční
kem (výše postavené skup iny  šídel Zy- 
goptera). Zažívací ro u ra  pozůstává z jíc
nu (oesophagus), vole, žvýkacího žaludku 
(proventriculus), k terý  velmi často vy
zbrojen je chitinovými lištnam i neb 
zuby. Střední oddíl zažívací roury  jest 
u některých (včel) hm yzů v lastn ím  na- 
ssávacím  orgánem, ale je to zároveň část, 
kde po trava  je trávena. Na rozhraní této 
části a konečníku je podle skupin  hm y
zích různý počet exkrečních orgánů (Mal- 
pighických trubic), které pak svůj mo
čový exkrét p ředávají konečníku k vy
loučení z těla. P o trava  je různá. Někdy 
výhradně m asitá, jindy jen rostlinná  a 
konečně smíšená. Hmyz je pohlaví od
děleného. Vaječníky a v a r la ta  jsou pá 
rové. Párový vas deferens (spermovod) 
se spojuje a přechází v penis. Vejcovody 
vyúsťují v pochvě. U některých  d ruhů  
samice m ají t. zv. zásobárny neb váčky 
semenné {receptaculum seminis), které 
se při pářen í nap ln í sperm aty. Takovéto 
zásobárny chám ů jsou hlavně tam, kde 
kopulace je jen jednou za život (včelí 
královna). V pochvě samic po páření 
zůstává přečasto penis. Samice m ají 
hojně k ladélka (kobylky, pilořitky a  j.). 
Krmení plodu je u sociálně žijících hm y 
zů (včely, mravenci) a někdy i u  jednot
livě žijících forem (Coprophaga, hnojní-

ků). V ajíčka obalena jsou pružným  chi- 
tinosním obalem (chorion) různého tva 
ru. Po oplození se rýhu jí na povrchu 
(superficiálně). Vyskytuje se u nich 
i samobřeznost (parthenogenese [mšice, 
včely]). Většina hm yzu je ovipární (vejco- 
rodá), zřídka  rodí larvy (larviparní) a 
často larvy při kladení neb krátce potom 
opouštějí va jíčka a tento zjev označován 
co ovolarviparní. U některých rodů n a 
cházíme paedogenesi (Miastor, Cecido- 
mya). Mnoho hmyzu, kdy je ještě ve va 
jíčku, m á  n a  hlavě různé útvary, jimiž 
si pom áhá při otvírání vaječného obalu. 
Přím ý vývoj (ametabolie) je zřídka 
(u bezkřídlých); nepřím ý vývoj je skoro 
pravidlem. Rozdělujeme jej pak dále na 
neúplnou p rom ěnu (neúplnou metamor- 
fosu — hemimetabolii — u rovno- 
křídlých) a  úplnou prom ěnu u brouků 
(holometabolie — ú p lná  proměna). P ři 
nedokonalé proměně la rva  se sam a živí, 
volně pohybuje a upom íná na  dospělý 
hmyz. Od toho se liší tím, že roste a 
svléká se. P ř i  úplné proměně je s tadium  
klidu (pupální), larvy jsou velmi odlišné 
od dospělých, vůbec nepodobné. Broučí 
larvy m ají 3 páry  hrudn ích  noh, hou 
senky mimo to panožky. Larvy listových 
vos podobají se housenkám, strusky  m uší 
jsou beznohé.

P u p y  rozeznáváme: 1. volné, jejich 
ústní partie, tykadla, k říd la  a nohy jsou 
zřetelně od ostatního těla oddělené 
(u brouků); 2, kryté pupy, jejich tělní 
přívěsky jsou zřetelné, avšak od těla 
neoddělené (u motýlů), a 3. soudečkovité 
(chráněné) pupy, u těchto poslední la r 
vální kožka přetvořila  se ve vnější obal 
a uvn itř  leží pak  volná pupa  (u much).

P o l y m o r f i s m u s  (m nohotvár
nost) vyskytuje  se hojně, hl. u sociál
ních insektů, n a  př. u včel, kde jsou n ě 
kolikeré typické formy u téhož druhu, 
jako: královna, trubec, dělnice. Největší 
polym orfism us je u term itů, kde je k rá 
lovna, král, několikeří dělníci a vojáci.

D i m o r f i s m u s  s e x u e l n í  rov
něž u většiny hmyzu. Samice samci 
úplně až nepodobná je n a  př. u Strep- 
sipter.

G e n e r a č n í  p r o m ě n a  j e u  mšic. 
S třídá  se generace jednopohlavní (par- 
thenogenetická) s generací dvojpohlavní.

Někteří brouci m ají s v ě t é l k u j í c í  
o r g á n y  (světlušky, Cucujo). Častým 
zjevem hm yzu je vydávání zvuku. Zvuk 
vzniká třen ím  jednotlivých částí těla  
o sebe. Saranče třou holení o křídlo, ko
bylky m ají zvláštní zvukový orgán při 
basi křídel jako cvrčkové, křísové m ají 
zvláštní zvukový orgán na  břišní straně
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těla atd. Možnost m ěny barev je u pa- 
kobylek. Vonné apará ty  jsou dosti ho j
né (drabčíci, motýlové) a slouží k vyhle
dávání pohlaví. Jedové žlázy jsou n a  př. 
u včel, sm rduté žlázy u střevlíků (Cara- 
bus), m ršn íků  (Silpha) neb jedovatá krev 
vylučována z různých otvorů na těle 
(majka, někteří koníci a cvrčci). Vosk 
vylučován jest (u některých cikád, mšic 
a včelích dělnic) z určitých žlaz, a to 
k ochraně těla, neb ku stavění plástů. 
U housenek přástevníků jsou předavé 
žlázy.

R o z d ě l e n í  h m y z u .

I. A p t e r y g o t a  (nyní řadí se často 
mimo hmyz co přechodná skupina  mezi 
hmyzem a stonožkami).

1. Entognatha.
2. Ectognatha.

II. P t e r y g o t a :
1. Orthoptera (rovnokřídlí).
2. Thysainoptera (třásněnky),
3. Corrodentia (kousaví),
4. Embidaria,
5. Plecoptera (pošvatky),
6. Odonata (mřížokřídlí),
7. Ephemeroidea (jepice),
8. Neuroptera (síťokřídlí),
9. Panorpa ta  (srpicovití),

10. Trichoptera (chrostíci),
11. Lepidoptera (motýlové),
12. Diptera (dvojkřídlí),
13. S iphonaptera (blechy),
14. Coleoptera (ibrouci),
15. Strepsiptera,
16. H ym enoptera (blanokřídlí),
17. Rhynchota (^bodaví).

Celá řada  hmyzu je škodlivá. Blechy, 
vši, štěnice a mouchy škodí, poněvadž 
přenášejí nemoci. Opakem je hmyz uži
tečný, jako střevlíci a lumci ničící hou 
senky a škodlivý hmyz. Včely a přástev- 
níci jsou domácím užitkovým hmyzem. 
Ve starých časech se věřilo, že někteří 
hmyzové m ají léčivou moc. Známé jsou 
španělské m ušky (Lytta), jejichž krev 
způsobuje na naší kůži puchýřky pod 
vlivem obsaženého vesicatorinu (druh 
cantharidinu). Za starých časů v Egyptě 
uctíván byl brouk vruboun posvátný 
(Scarabeus sacer) a nošen byl jako 
amulet.

Insecta slouží někdy lidem i za  po tra 
vu. Ve starověku tomu tak  bylo často, 
ale setkáváme se s tím i dnes. Koníci 
byli v oblibě u Israelitů, jedni i v Ni
nive i v Athénách jako delikatesy. Rov
něž cikády byly pojídány v Arábii, P a 
lestině, Alžíru, M adagaskaru a v již. 
Rusku. Římané za lahůdku počítali larvy

tesaříků, v Číně jedeny byly pupy p řá 
stevníků, v Americe zase pečené zadečky 
mravenců (hlavně u brasilských Indiánů) 
neb zadečky mravenců, označované ja 
ko medové hrnce.

Popsaného hmyzu je asi VA milionu. 
Nejstarší zbytky jeho nacházejí se v hor
ním  karbonu. Některé z vymřelých fo
rem měly před dvěma páry  velkých, s te j
ně upravených křídel ještě jeden malý 
pár křídel na  prvém hrudn ím  článku, 
ale sotva sloužily k letu. Přechodné for
my vymřelé a dnešní zachovány jsou 
v permu. V mesozoiku nejsou již ucho
vané přechodní formy, nýbrž nalézají se 
rody dnešním podobné. Hmyz s úplnou 
proměnou vyskytuje se v triasu, v juře 
nacházejí se Diptera, Adonata a R hyn
chota. V horní ju ře  objevují se jednotli
vě Hymenoptera. V terciéru vyskytuje se 
jen málo těch, jež žijí dnes. Vývoj dneš
ního hmyzu spadá už do čtvrtohor, avšak 
řády a rody jeho jsou zastoupeny již 
v terciéru. Z terciéru pocházejí Ortho- 
ptery, Coleoptera, většina blanokřídlých, 
Diptera, Rhinchota a Lepidoptera. Zají- 
mavo je, že Apterygota (považovaná za 
prvotný hmyz) nachází se nejdříve 
v terciéru.

H m y z  j a k o  n o s i t e l  n e m o c í .  
Otrava krve z bodnutí hmyzu nastává 
jen zřídka, zato však hmyz je nebez
pečný tím, že může přenášeti nemoce jak  
zvířat, tak  lidí. Hmyz přenáší *na svých 
nohách, těle, listních ústrojích neb v na- 
ssáté potravě bakterie, k terým i snadno 
nakazí zdravá zv ířa ta  neb lidi. Domácí 
moucha na svém těle přenáší zárodky 
cholery a tyfu. Nebezpečné jsou blechy 
v době moru. Evropská zvratná horečka 
přenášena je vší, africká a am erická 
klíštětem. K líšťata přenášejí též texas- 
skou horečku, skvrnitý  tyfus veš šatní, 
m alarii moskyti (Anopheles). Hmyz ssa- 
jící krev je nebezpečný, také při ostat
ních nemocech, způsobených krevními 
parasity. Nagana přenášena je mouchou 
tse-tse (Glossina morsitans), spává ne
moc pak Glossinou palpalis.

Lit.: Berlese, Gli Insetti (1909); Hand- 
lirsch, Die fossilen I. und die Phylogenie 
der rezenten Formen (1906—08); Brémův 
Život zvířat (díl Nižší živočišstvo); P. 
Schulze, Biologie der Tiere Deutsch- 
lands (1923); Escherich, Die Forstinsek- 
ten Mitteleuropas (1. Bd. 1924,2. Bd. 1925); 
Chr. Schroder, lib. der Entomologie
(1912); Bolsche, Der S tam m baum  der I. 
(12. Aufl. 1926); L. Reh, Die tierischen 
Feinde (2. Aufl. 1927). Časopisy: Deutsche 
Entomolog. Zeitschrift (od r. 1856); Zeit- 
schrift f. wissenschaftliche Insekten-
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biologie (od r. 1896); Zeitschr. f. angew. 
Entomologie (od r. 1914); W iener Entom. 
Zeitung (od r. 1882); Annales de la Soc. 
Ent. de France; Transaction  of the E n 
tom. Soc. of London; United States De
partm en t of Agriculture, Division of 
Entom., Periodical Bulletin.

Hmyzí lov, pomocí papírové pásky. 
Vlnitý pap ír  uváže se na kmen ovocných 
stromů, asi 1 m  nad zemí. Do jeho zá
hybů slézá se škodlivý hmyz, k terý  vy
bírán je odtud p táky  neb lidmi, ochra
ňujícími ovocné stromoví.

Hmyzožravci, tvoří skup inu  drobných 
ssavců, opatřených ostrým i zuby. Žijí po 
párech nebo jako sam otáři v zemích m ír 
ného pásu i ve vlhkých končinách sub 
tropických vždy velmi skrytě, v norách 
a jiných úkrytech. P lachá  zvířata, k térá  
se zdržují po celý den v doupatech a 
teprve v noci vycházejí za potravou. Živí 
se hmyzem, plži, červy a jiným i škodli
vými živočichy a  jsou proto velmi uži
teční. N ašlapují na celé chodidlo, p řed 
ní nohy m ají způsobilé k hrabán í a če
nich u všech čeledí prodloužen v.rypáček. 
Náš největší hmyzožravec, ježek, vyzna
čuje se neobyč. ochranou, kterou m u po
skytují tvrdé ostny, jimiž je na  horní 
polovině těla pokryt. Dovede se schou- 
liti v klubko, žere i myši, žáby a zimu 
přespává. Krtek je znám  svým podivu
hodným  životem pod zemí, kde m ívá ob
sáhlé loviště a  je nadm íru  užitečný úžas
nou žravostí, k terou hubí hmyz, p řede
vším ponravy drátovce a žížaly. T rpaslí
ky mezi ssavci vůbec jsou rejskové. 
Rejsek nejm enší jest zvířátko sotva 
4 em dlouhé, ale tak  jako větší rejsek 
domácí a obecný jest nesm írně užitečný, 
neboť hubí nesčíslné množství housenek, 
larv, plžů. Rejsek vodní živí se i m alými 
rybkam i a žabami, ale škoda, kterou p ů 
sobí, není veliká. Ve Vých. Indii žije d ruh  
rejsků tan a  a v jižní Africe rejsek sloní. 
U obou d ruhů  jest čenich prodloužen ve 
dlouhý a pohyblivý rypáček. Viz: Příloha.

Hmyzožravé rostliny, m ají listy nebo 
části listů  podivuhodně a tak  zařízené, 
že při doteku hmyzem vykonávají dotče
né ú tvary  listové pohyb směřující k za 
chycení kořisti, p ř i  čemž u některých 
d ru h ů  vyloučí se ze žlázek tekutina, 
k te rá  m á schopnost hmyz a rovněž 
všechny dusíkaté látky rozpouštěti. H. r. 
jsou význačné pro rašelinné a bahnité  
půdy. Některé druhy  žijí i ve vodách. 
'Hradí z těl živočišných spotřebu látek 
nerostných, k terých m ají nedostatek, 
neboť rostou n a  půdách velmi chudých 
n a  m inerá ln í látky. Bylo však dokázá
no, že dovedou žiti i bez nachytaného

hmyzu, ale rostliny „krmené" hmyzem 
nebo m asem  vykazovaly bujnější vzrůst 
a vydaly hojné semeno. Jednoduché za- 
chycovací ústro jí m á tučnice (Pinguico- 
la). Na bahnitých  rašelin. půdách  roz
k ládá své dlouhé, světlé žluté listy, směst- 
nané v růžici. Listy jsou opatřeny h o j
ným i žlázkami (na 1 em2 25.000 žlázek). 
Jakm ile nějaká  ústro jná  dusíkatá  lá tka  
dotkne se listu, podráždí se list k vylu 
čování kyselé tekutiny, k te rá  tak jako 
žaludeční šťáva  dovede rozpustiti dusí
katé látky, n a  př. maso, krev, sražené 
mléko, bílek, hmyz, ba i chrupavku. P ři 
pokusu byla  částice chrupavky za 82 ho
din úplně rozpuštěna. P ři podráždění 
listu  hmyzem stop.katé žlázky na čepeli 
listu vyloučí sliz, n a  k terý  se hmyz p ř i 
lepí. Okraje listu se poněkud svinou, sliz 
kořist zatopí a  udusí. Po vyssátí kořisti 
se list za  24 hodin vyrovná do původní 
polohy. Nápadnější pohyby vykonává 
list rosničky nebo rosnatky  (Drosera), 
k te rá  roste na  velkých porostech na  ra- 
•šelinných půdách často v sousedství tuč
n ice a jest v současné době velmi h ledá 
na, jako prý  účinný lék pro ti zkornatění 
tepen. Má listy sestavené v přízem ní rů 
žici, vejčitá čepel listu jest p o k ry ta  n á 
padným i červenými žlázkami, z nichž 
se vylučuje sliznatý lepkavý rosol, k te 
rým  se hmyz, p ř ilákaný  třpy tným i kap 
kam i rosolu, přilepí na  žlázky. Okolní 
žlázky se ohnou se všech s tran  — tak 
jako když se prsty  otevřené dlaně sevrou 
v pěst — a přidrží hmyz. P ř i  podráždění 
hm yzem  již ve 2—3 m inu tách  otočí se 
paličkové žlázky o 45°, v 10 m inutách  
o 90°. List je tak  citliv, že odpovídá po
hybem n a  podráždění způsobené váhou 
jedné tisíciny m iligramu. Po sevření ko
ř is t i  žlázky vyloučí tekutinu  pepsinovou, 
k terou se dusíkaté lá tky těla lapeného 
živočicha až na chitinový obal rozpustí 
a vstřebají do listu. Pohyby žlaznatých 
paliček a  vylučování pepsinu děje se jen 
při dotyku předm ětem  dusíkatým. U ros
natky dlouholisté svinuje se celá čepel 
listu k polapení a obchvácení kořisti. 
V rašelinných  vodách roste bublinatka  
(Utricularia) volně plovoucí těsně pod 
hladinou vody. Má část nitkovitých 
úkro jků  listu přem ěněnou v lapací mě- 
chýřky. Tyto jsou opatřené víčky a 
um ožňují drobným korýšům  (buchan- 
kám, perloočkám) vstup do m ěchýřku, 
p ř i  čemž víčko povolí tlaku  jejich těl, 
ale zamezuje un iknutí. Šťávy v m ěchýř
ku rozloží jejich těla a vzniklé výživné 
lá tky  rostlina  vstřebá. Jihoevropská 
A ldrovanda (u nás  velmi vzácně na  Tě- 
šínsku  se vyskytující) jest drobná rost
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lina  bez kořenů, volně ve vodě plovoucí. 
•Má v přeslenu sestavené listy s čepelí 
•složenou ze dvou částí. Když dotykem 
hm yzu podráždí se chlouky na vnitřn í 
straně, tu se sevrou obě polovice listu  a 
kořist uchvátí. Podobné ústro jí m á se
veroam erická m ucho lapka (Dionaea). 
Listy sestavené v přízem ní růžici, m ají 
plochý řap ík  a  č ty řh rannou  čepel, jejíž 
dvě poloviny se dají podél hlav. žebra 
listu ma sebe složití. Pohyb podobný za
vření polootevřené knihy. Obě poloviny 
listu se při podráždění zavrou během 10 
—30 vteřin. S trávení či zažívání hmyzu 
trvá  8—14 dní. Z našich  skleníků je zná 
m a v asijských tropech domácí láčkovka 
(Nepenthes). Jest to popínavá rostlina, 
dosahující až 20 m  délky. Úponky listů 
láčkovky přecházejí v jakési džbánečky 
či konvičky naplněné zčásti tekutinou 
vylučovanou četným i žlázkami. Okraje 
konviček jsou pokry ty  sladkou slizkou 
hmotou. Hmyz p ř ilák án  sedá n a  okraj, 
upadá  dovnitř, kde se utopí a tělo roz
ložené se vstřebá rostlinou. D ruh Ne
penthes R ajah  m á konévky až půl m etru  
vysoké. Americké hmyzožravé rostliny 
Sarracenia  a D arlingtonia  m ají listy 
přem ěněny v nálevkovité nebo vako- 
vité ú tvary, do nichž se zachycuje dešťo
vá voda. Na okraji těchto ú tv a rů  vylu 
čuje se nek ta r  lákajíc í hmyz, který 
z větší části spadne a ve vodě se utopí. 
Rostliny výše uvedené přijím ají látky 
živočišné teprve hnilobou a rozkladem 
uvolněné. Prohlubeniny  listové dosahují 
u S arracen ia  až 30 em, u D arlingtonia 
n a  60 em hloubky. — Viz: Příloha.

Hnačov, o. v Č., okr. Klatovy, 204 č. ob. 
Z velkého rybn íka  u H. vytéká tJhlava.

Hnanec, O* postrk.
Hnanice, o. v Č., okr. Turnov, 469 č. ob.
H nanice (Gnadlersdorf), ms. n a  Mor., 

okr. Znojmo, 584 ob. (58 č.).
H nát J iří (* 1825), m ěditiskař v Praze 

od let 60.
H nátek  Jan  (* 1858 ve Velkých Po- 

povicích), fa rá ř  ve Skorenicích, sociolog 
katolický.

H nátek ' Jan, MUDr. (* 9. XII. 1865, 
t  22. I. 1923), univ. prof. lék. fakulty  praž., 
p řednosta  po lik lin iky vn itřn ích  chorob, 
au to r  m noha vědeckých spisů, jako 
O therapeutickém  význam u uroferinu 
(1894), Reflex gastro lianáln í (1900—1901) 
a Vliv embolií n a  teplotu tělesnou (1903). 
Popsal první z čes. lékařů  nemoc Vagne- 
sovu. Z prací experiment, jm enujem e 
P říspěvek ku poznání pathogenese ne
moci Raynoudovy (1906).

H náti chodbu důlní, tolik, co raz iti  ji 
kupředu.

H natjuk  Volodymyr (1871—1926), u k ra 
jinský etnograf, býv. člen-dopisovatel 
Národopisné Společnosti Českoslovanské 
v Praze. Zredigoval 38 dílů Etnografičnyj 
Zbirnyk a  20 dílů Mateři ja ly  do ukra- 
jinškoji etnologiji. Hl. práce: Nacional- 
ne vidrodžennja avstro-uhorákych Ukra- 
jinciv (Vídeň, 1916), E tnografični mate- 
rija ly  z Uhorškoji Rusy a  j.

H nátlice (hnátnice, holeně), součást 
středověkého brnění ry tířského  (Q*)t 
nebo ve význam u kam aše; d ru h  punčoch 
vlněných, kožených, soukenných či p lá 
těných od kotníků až po kolena, k zapí
nání na háčky nebo knoflíky.

H nátnice, o. v Č., okr. L anškroun, 
1439 č. ob. Mech. tkalc. bavlny, mech. 
tkalc. plátna, dam. tkalc.

Hnědé uhlí, uhlí, vyznač, se hnědým  
vrypem, utvořené v terciéru z listnatých 
a jehlič. stromů, jest dřevnaté, v láknité  
nebo hutné, také zemité, hnědé až černé, 
měkké, často drobivé; spec. v. 1—1.5. 
Jeho obsah uhel. látek (50—75%) jest 
menší než u kam en, uhlí, naproti tomu 
obsah kyslíku (19—26%), vodíku (3—6%) 
a dusíku (0.2—2%), ponejvíc také popela 
(1—12%) jest větší. V suchém  vzduchu 
obsahuje až 20% vody. Jest lehčeji zá 
palné než kam enné uhlí, ale hoří p lam e
nem se sazemi a přičm oudlým  zápachem. 
Rozeznáváme: 1. dřevnaté h. u. (bitu- 
minosní dřevo, fossilní dřevo, lignit), 
světlehnědé až černé, se zřetelnými, ještě 
zpřím a stojícími km eny a s rozeznatelný
mi vrstvam i let n a  km enech a  kořenech;
2. vláknité  h. u., pozůstávající z vláken 
a ohebné, povstalé ze stromové kůry ;
3. jehličnaté h. u., sestávající z tm avo
hnědého, ohebného, spojeného jehličí, 
dřevňových to svazečků fossilních p a 
lem; 4. obyčejné h. u., tm avohnědé až 
černé, hutné, s  m ušlovým  až nerovným  
lomem, ve vrypu se lesknoucí, často 
nedokonale břidličné, jež povstalo z ra- 
šeliny, často bohaté na  zbytky rostlin;
5. s la tinné uhlí, zemité, žlutohnědé až 
tmavohnědé, odbarvující, nechá se suché 
nebo m okré form ovat a lisovat do tvaru  
cihel; 6. dysodil, tence břidličné a lehce 
lomné, černohnědé, často trochu jílovité 
a bohaté n a  popel (až 70%), často s otisky 
listů, ryb; dává za suché destilace až 
25% dehtu, jenž se zpracuje n a  parafin . 
Toto uh lí vyskytuje se hl. v Sedmi
hradsku , v Climbachu u Vogelsberku, 
v Rosicích u Oslavan; 7. smolné h. u. 
(gagat) tvrdé, sametově černé, s lesklým 
lomem, zpracuje se na  ozdobné předm ě
ty; zrcadlové uhlí, b itum inosní smolné u., 
slouží k dobývání m ouru. — Často jest 
zemité uhlí znečištěno kyzy, sádrou a k a 
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mencem. Tvoří pak při obsahu jílu k a 
mencovou zemi. Smíšením s jem ně roz
děleným kyzem jest samozápalné. Ter
ciární ú tvary , doprovázející h. u., jsou 
velmi rozšířeny. Pravidelně jsou to v plo
chých korytech uložené hlíny, jindy p la 
stické hrnčířské hlíny (Koblenc, Kolín), 
brzo nečisté, často písčité, různobarevné, 
jež uzavírají h. u. ve formě více nebo 
méně silné vrstvy. Též sladkovodní v á 
pence, pískovce, obzvláště pevně stm e
lené hnědouhelné pískovce a konglome
ráty  účastn í se na  tvoření hnědouhelných 
formací, dále ve větším rozsahu (hl. 
v Čechách, Maďarsku, Auvergni) v u lka 
nické konglom eráty ve spojení s trachy- 
tem, andesitem, atd.; konečně jsou na 
tomto tvoření úšastny  fosforit (Horní 
Falcko), jílovité rudy  (Čechy, dolnorýn- 
ské pohoří) a břidlice (Bílina). Často n a 
cházíme v téže sloji více vrstev hnědo
uhelných, rozdělených m ezivrstvam i jílu 
a písku. Mezi rostlinami, z nichž se vy
tvořilo h. u., p řevládají jehličnaté stro 
my: vymřelé druhy  pinus, cypřišovité 
strom y a křoviny (glyptostrobus), vir- 
ginské cypřiše (taxodium distichum); 
dále přicházejí javory, olše, břízy, vlaš
ské ořechovníky, duby, vavříny, skořičné 
stromy (daphnogene) a j. Zatím co 
v nejst. dějinách indo-austra lský typ jest 
bohatě zastoupen, blíží se květena později 
spíše květeně jižní Severní Ameriky. P o 
dobné poměry ukazují ve zvířeně hně 
dého uhlí ryby. Kromě toho jsou ve 
vrstvách obrovští sa lam andři, žáby, hadi, 
želvy, ptáci a množství ssavců; O* geo
logické formace. K nejst. (eocénskému) 
h-u u-í náleží lignit, ložiska pařížského 
uložení, z Monte Bolca na  Gardském je 
zeře, z H áringu v Tyrolsku a j. V Něm. 
rozlišuje se starší (oligocénské) h. u. 
u Egeln a Aschersleben, na  okraji Harzu, 
v k ra jině  Halle a Lipska, a m ladší (mio- 
cénské) h. u. v Pom ořansku, Meklenbur- 
sku, v Lužici, Sollingu a na  dol. Rýně. 
V Marce a Lužici p rostírá  se h. u. na 
ploše nejméně 40.000 km 2; zde a v sasko- 
duryňské pánvi mezi Goldene Aue, Zeitz, 
Halle a K am burkem  jest hnědouhelné 
dolování nejdůl. Menší pánve jsou 
v Bischofsheimu, u W etterau  a na  dol. 
Rýně (od Siebengebirge až po Cáchy a 
Dusseldorf), na  bavorské Hor. Falci, na  
Moravě a v Hor. Slezsku. Velmi rozšířené 
a mocné jest oligocénské h. u. v sev.-záp. 
Čechách (Cheb, Falknov, Most, Duchcov, 
B ílina atd.) a miocénské h. u. v uher. 
pánvích. Z Hor. Rakous až do již. F ra n 
cie táhne se široký pás  molassy, prová 
zející h. u. (miocén a oligocén) a pok ra 
čuje také k sev. n a  hor. Falc. V Itálii n a 

lézá se h. u. u Catibony, Sinigaglia atd., 
ve F rancii v Auvergni a při ústí Rhóny 
(Aix), v Anglii u Bovey v k ra jinách  vých. 
Irska  a na  záp. skotských ostrovech. Sev. 
A m erika m á h. u. v hor. území Missouri 
a ve Vancouveru. V Asii jest eocénskému 
kam enném u uhlí co do jakosti podobné 
(ale též špatnější miocénské), h. u. na 
záp.-ind. ostrovech a v Japonsku. — H. u. 
jest vedle kam enného nejdůlež. palivem. 
Dobývá se ve velkém rozsahu na  po
vrchu, jen při hlubším  uložení v dolech. 
Rozlišujeme palivové uhlí a tlící uhlí: 
právě vydolované palivové uhlí (50— 
60% vody) lisuje se do cihel, ponejvíce 
však do briket. Význačné přednosti po
dává přem ěnění surového h. u. n a  plyn, 
jež se p rovádí v generátorových pecích 
za získání vedlejších produk tů  (čpavku 
a dehtu). Bituminosní, světlehnědé u. 
slouží k výrobě m inerá ln ích  olejů a  pa 
rafinu. Z uhlí velmi bohatého na  bitu- 
miny dobývá se horní vosk. Q* Geolog, 
formace, ČSR.: Nerostné bohatství.

Hnědel (limonit), důležitá ruda  železná, 
hydroxyd železitý 2 Fe20 3 . 3 H 20  s 60% 
železa, světlehnědý až žlutohnědý, t. 
4.5—5.5, spec. v. 3.3—4; nenachází se 
v krystalech, ale velmi čistý jako tak  zv. 
železný klobouk, jemně vláknitý, hrozno- 
vitý nebo ledvinovitý, celistvý a zemitý, 
často znečištěn křemenem, hlínou, váp 
níkem  a  slínem. H linitý hnědel (hliněná 
ruda  železná) nachází se často oolithicky, 
t. j. složen z kuliček velikosti h rachu  až 
bobu (oolithicky hnědel, železný oolith), 
jakož i z kulovitých a zvětralých kon- 
krecí (železné ledviny). Ruda bobová se 
skládá, je-li žlutohnědá, z celistvého hn ě 
dele, nebo obsahuje, je-li špinavě zelená, 
ještě cham osit (O* chlorit), někdy  též 
stopy titanu , vanadu  a  chrómu, jakož i 
kys. fosforečnou a arseničnou. Je rozší
řena  od fir. Ju ry  přes Švýcarsko k  Vir- 
tem bersku a Bavorsku, k Alsasku a  Hes- 
sensku. Modifikace jem nější oolithické 
odrůdy jest žlu tohnědá až tmavozelená 
m inetta, h lavní železná ru d a  ve střed. 
Juře, v Lotrinsku a Lucem bursku. Hlí
nou, kys. křemičitou, křem enným  p í
skem, vápníkem , kys. fosforečnou, hy- 
droxydy m anganu  a pod. znečištěný 
hnědel tvoří h lavní část bahenní rudy, 
k te rá  se vyskytuje  jednak  jako hnědá 
až černá, houbovitě d írkovaná hmota, 
často smolného lesku, jednak světle
hnědá až okrově žlutá a tehdy často 
zemitá a odbarvující, v nížinách, n a  
bahnitých  lukách  těsně pod trávníkem, 
jako okrové bahno n a  dně m nohých jezer 
(jezerní ruda, zvláště ve Švédsku), kdež 
se dosud stále tvoří. Obsahuje-li kys.
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křemičitou nebo fosforečnou, nazývá se 
stilpnosiderit (smolná ru d a  železná), 
který s celistvým burelem vyskytuje se 
v ledvinovitých nebo stalaktitických, 
černých nebo černohnědých, m astně 
lesklých hm otách v Siegerlandu, v Če
chách a j. Často je hnědel bohatý  na 
m angan a potom je tm avý až černý: 
m anganová ruda  železná, černá ruda  že
lezná; z takové rudy získá se dobré, 
ferrom angan obsahující železo: Nejméně 
cenný jest těžko redukovatelný křemen, 
obsahující hnědel (tvrdá ruda). — Hnědel 
je velmi rozšířen. Vyskytuje se jednak 
na vlastních ložiskách, jednak  s jinými 
železnými rudam i a potom, jak  plyne 
z pseudomorfosy ocelku, pyritu  a m agne
tovce, obyčejně z těchto povstává. Mo
hutná  ložiska hnědele jsou u Siegenu a 
v poříčí Lahnu, kdež obsahuje často 
mangan, v Juře ve Virtembersku, v Lot
rinsku  a Lucembursku, dále různého 
stáří ve Štýrsku, v Hor. Slezsku, v Py- 
renejích atd. V ČSR. nalézá se v pásmu 
komárovském, oseckém a zahořanském ; 
menší ložiska na  různých m ístech v Če
chách, na  Moravě a na  Slovensku.

Hnědel žlntý (žlutý okr), ž lu tá  odrůda 
hnědelu.

Hnědopáska jižní (Gramnodes algira 
L.), m ů ra  (Noctuidae), vyskytující se 
v jižní Evropě.

Hnědouhelná sloj severočeská, uložená 
od Ostí n. L. až k Chomutovu, je mocná 
až přes 30 m. Dobývá se na  povrchu neb 
šachtam i. Pro velikou mocnost rubá  se 
až ve 4 patrech. Výhřevnost 3000—7000 
kalorií.

H n čta d lo .
(Fa. Werner a Pfleidercr, Ka/nnetadt.)

Hnětadla, přístroje, používané hl. v pe
kařství a sloužící jednak ku přípravě 
stejnorodé masy, jednak  k odloučení čá
stí pevných od tekutých. Rozeznáváme 
hnětad la  se žlabem pevným a pohybli
vým. Rameno hnětad la  zpracuje místo 
lidských rukou těsto, při čemž se žlab 
neustále otáčí. V přístrojích bez ram en 
pohybují se ve žlabu A dvě lopaty D a D', 
jejichž osy B a B' jsou nestejnou rych 
lostí a proti sobě poháněny řemen, pásy 
C a C \ Po prohnětení těsta otočí se žlab 
A kol osy E a těsto se pak zvláštními 
vozíky odveze k dalším u zpracování.

Hněteni, 1. p říp rava  stejnorodé masy 
těstové v pekařstv í bud  ručně neb hně- 
tadly (Q*); 2. h. m ásla  slouží k tomu, 
aby máslo bylo zbaveno přebytečného 
podmáslí; 3. h. hlíny, promíšen! bud  ruč 
ní neb stro jní hlíny s vodou k účelům 
keram ickým ; 4. v lék. o* masáž.

Hněv, afekt, vznikající z představy 
skutečné Či domnělé překážky neb u ráž 
ky. postavené vytčené dráze individua. 
Projevuje se slovem i jednáním  a s tup 
ňován, mění se ve vztek, spojený p rav i
delně s myšlenkou pomsty. H. jest skoro 
vždy projevem bojového pudu člověkova.

Hněvanov (Liebesdorf), o. v Č., okr. 
Kaplice, 570 ob. (15 č.).

Hněvčeves, o. v Č., okr. Nová Paka, 
314 č. ob.

Hněvětice, o. v Č., okr. Vys. Mýto, 435 
č. ob.

Hněvice, o. v Č., okr Roudnice n. L., 
202 č. ob.

Hněvin Most, někdejší název Mostu 
(Brúx).

Hněvkov, o. v Č., okr. Blatná, 321 č. ob.
Hněvkov, o. n a  Mor., okr. Zábřeh, 411 

č. ob.
Hněvkovice, o. v Č., okr. Ledeč n. Sáz., 

738 č. ob.
Hněvkovice, o. v Č., okr. Humpolec, 537 

č obyv.
Hněvkovice (na levém břehu Vltavy),

o. v Č., okr. Týn n. Vit., 137 č. ob.
Hněvkovice (na pravém  břehu Vltavy),

o. v Č., okr. Týn n. Vit., 50 č. ob.
Hněvkovský F ran tišek  (* 1844 v Žebrá- 

ce), stavitel v Praze.
Hněvkovský Jan, MUDr. (* 1842 v J a 

roměři), soudní lékař.
Hněvkovský Jaroslav (* 10. IV. 1884 

v Žebráce), čes. malíř, hlavně k ra jin  a 
exotických výjevů z Indie, Ceylonu, kde 
byl v letech 1909—12 (současně s m alí
řem O. Nejedlým), po druhé 1922, kdy 
byl žákem školy Rab. T hákura . Napsal 
cestopis, dílo: Malířovy cesty z Indie, 
1927.

Hněvkovský Louis, pseud. Q. M. Vy
skočila.

Hněď, m íchaná barva  z oranže a černi, 
odstíněná rozmanitě p řidán ím  modři a 
žluti.
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Hněvkovský Sebastián (1770—1847), 
purkm istr  v Poličce. Studoval v Praze 
práva. Po vykonaných studiích dostal se 
za radního  do Plánice u Klatov, později 
do svého rodiště Žebráka, až r. 1826 za 
pu rkm is tra  do Poličky, jímž byl až do 
r. 1836, načež se odebral na  odp. do P ra 
hy. Byl předním  vlasteneckým spisova
telem. Hlavní jeho dílo je báseň Děvín 
(1805), pak některé jeho sm utnohry  jako: 
Ja rom ír (1835), Přem ysl O takar IL, N á
mluvy v Koloději (vesel. 1839) a j.

Hněvnice (Hniemitz), o. v Č., okr. 
Stříbro, 292 n. ob.

Hněvošice, o. ve Slezsku, okr. Hlučín, 
629 ob. (583 č.).

Hněvotín (Nebotein), o. n a  Mor., okr. 
Olomouc, 1312 ob. (421 č.). Česká m ateř. 
škola; továrna sý ru  a  několik  menších 
výroben.

Hněvonsice, o. v Č., okr. Mnich. H rad i
ště, 126 č. ob.

H něvsa Rudolf, vl. jm. Rieger (* 25. X. 
1887 v Praze), býv. člen městského di
vadla v Plzni. Stvořil řadu  charakterních  
postav v m oderním  i klasickém  reper- 
toiru.

Hnězdno (pol. Gniezdno, něm. Gnesen), 
město v Polsku (do 1919 pruské), 25.694 
ob., v úrodné kra jině  mezi pahorky  a  je 
zery; nádherný  dóm, s náhrobkem  sv. 
Vojtěcha, četné ústavy vzdělávací, cukro 
var, kožní prům ysl, slévárny a j. H. 
bylo do r. 1320 korunovačním  městem 
polských králů , od 1793—1919 pruské.

Hnidák, Q* ln u la  squarrosa.
H nidek František, PhDr. (* 1876), min. 

rada  min. šk., poslanec Nár. sh rom áž 
dění. R. 1908 zvolen poslancem sněm u 
čes. Za války persekvován, zatčen, ale 
r. 1917 amnestován. Po p řevra tu  člen rev. 
NS.; od té doby vždy zvolen znovu po
slancem rep. str. Jest generál, rozpočto
vým referentem  posl. sněmovny. Napsal: 
Sněm čes. za F erd inanda  I., Otázka če- 
skoněmecká, Rakousko od r. 1848.

Hnidousy, ms. v Č., okr. Slaný, 2406 
č ob. Kamenouhelné doly, výr. trik. a 
plet. zboží.

Hnidy, vajíčka vší, obalená slizem; n a 
lézají se n a  vlasech neb chlupech.

H nilák, a ,  Monotropa.
Hnilčík, o. n a  Slov., okr. Spiš. Nová 

Ves, 978 ob. (888 čs.). Dolová a hutn. spo
lečnost.

Hnilec (nesprávně Gelnický potok), 
pravý přítok Hornadu, 100 km  dlouhý, 
ústí u Margecan. Teče t. zv. Slovenským 
rájem. Údolí jeho toku je malebné.

Hnilec, o. n a  Slov., okr. Spišská Nová 
Ves 653 čs ob

H nilička Alois (1826—1909), čes. hudeb
ní skladatel, varhaník . Hl. skladby cír

kevní, opera Žižkův dub, o ratorium  Z tra 
cený rá j  a  kan tá ty  Dumy české.

H nilička Alois, JUDr. (* 1858), hudební 
spis. a v. soudní rada. Sp.: Rozhledy po 
životě B. Sm etany (1924), P ortré ty  s ta 
rých č. m istrů  hud. (1922).

H nilička Eduard, Ing. arch. (* 1887 
v Praze), čes. architekt, p ro jek tan t m noha 
staveb, s tá tn ích  i soukromých (pražská 
kolonie Vořechovka), specialista in terié 
rů bytových.

Hniloba, a* hnití.
Hnilobnó bakterie (b. saprogenní), pol- 

tivky, vyvolávající při nedostatečném 
přístupu  vzduchu a postačitelné vlhkosti 
a teple rozklad bílkovitých a jiných du 
síkatých  látek (O* hnití). Nejdůležitěj
ší jsou bacillus vulgaris a b. putrificus. 
Rozkladné produkty, vytvořené něk terý 
mi h. bakteriem i, na  př. v pečeni na di
voko, jsou neškodné. Naproti tomu vy
tvářejí některé h. b. sloučeniny jedovaté, 
jako jed mrtvolný, klobásový a j.

H nilom ilka sýrová, a* Piophila caseiL.
Hniloplod (včelí mor), nakažlivá mo- 

rovitá nemoc včelích larv, pravděpodobně 
spočívá v nakažlivém  onemocnění zaží
vacího ústrojí včelích larv bakteriem i:
1. m írný  (páchnoucí, evropský) h. roz
k ládá  většinou již nepokryt larvy velmi 
rychle v žlutohnědou, později tm avo
hnědou, vláčnou nebo kašovitou hm otu; 
podle všeho sm íšená infekce účinkem 
Bacillus alvei, Streptococcus apis, B. plu- 
ton a jiných bakterií; 2. zlý (nepáchnou
cí, americký) h. rozkládá právě pokrytý 
plod rychle ve vláčnou, hnědou hmotu, 
nakonec skoro v černý škraloup. Zápach 
jest pouze nepříjem ný a někdy vůbec 
chybí. Příčinou jest Bacillus larvae '(B. 
brandenburgiensis); 3. kyselý h., podle 
některých počítaný k prvním u, napadá  
nepokryté larvy. Projevuje se slabě až 
silně kyselou vůní. Hlavní příčinou jest 
asi Streptococcus apis, snad též Bacillus 
pluton.

Hnis (lat. pus), reakční lá tka  těla, 
vzniklá podrážděním  při zápalu, zvláště 
za přítom nosti bakterií (hnilobné bak te 
rie). H nisání jest způsobeno ponejvíce 
streptokokky a hroznovými kokky (Sta- 
phylococcus aureus et albus). Dráždivě 
látky (terpentin) mohou vyvolat čistou 
„chem ickou14 hnilobu. Hnis jest ž lu ta 
vou, slabě alkalickou tekutinou; buňky, 
mikroskopem  viditelné, podobají se bí
lým krv inkám . Rozkladem krve nebo 
barvotvorným i bakteriem i může hnis na- 
býti odstínu červeného, modrého neb ze
leného. Břečkovitý hnis jest špinavě 
hnědočervený a zapáchající. Při hnisání 
v du tinách  nebo ve tkáních  zaniká mezi-
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buněčná substance, tkáňové buňky odu
m írají a nas tává  t. zv. absces (hlíza). 
Povrchové hn isání na  pokožce a n a  sliz- 
nici jm enuje se vřed, a hnis v oddělených 
dutinách empyeme (plíce, du tina  brady 
atd.); hn isán í v mezerách vaziva s ploš
ným rozšířením jm enuje se zápal bu 
něčného tkaniva (flegmona). D louhotrva
jící hn isán í škodí organism u odním áním  
bílkovin a vyvolává často amploidní 
zrůdnost vnitřn ích  orgánů. V niknutím  
hnisu do krve nastává  hnilobná otrava 
(Q* pyaemie).

H nisavá horečka, O* pyaemie.

H nisavá moč (řec. pyurie), p řítom nost 
hnisu  v moči následkem  hnisán í v m o
čové rouře (na př. p ři kapavce, k a ta ru  
měchýře a p ř i  hn isán í ledvin).

H nití (putrefakce, putrescence), též 
hnilobné kvašení, bakteriem i způsobo
vaný rozklad dusíkatých (bílek obsahu
jících) látek organických za vzniku 
zapáchajících produktů. Komplikované 
látky organické rozkládají se při tom 
v lá tky  jednodušší, nakonec až v kyslič
ník uhličitý, uhlovodíky, vodík, ammo- 
n iak a sirovodík. Hnití podléhají ne j
snáze bílkoviny, dále klíh a  pod. Tyto 
látky podlehnou hnití, jsou-li zbaveny 
možnosti výměny látek a m ají-li k nim 
přístup bakterie. Bílkoviny nikdy  ne
hnijí, pokud jsou součástkou živého or
ganismu. Hnití probíhá též ve střevech. 
Zápachem a jiným i vlastnostm i vyzna
čují se indol a skatol (o*), které  se n a 
cházejí v exkrementech vedle sirovodí
ku a mn. j. Příčinou hnití jsou výhrad 
ně hnilobné bakterie (Q*), k teré za p ř í 
tomnosti hn ití schopných látek se ne
obyčejně rychle rozmnožují. Někdy hnití 
se samočinně zastavuje, vzniká-li h n i 
tím značné množství látek hnilobu za
mezujících (fenol, kresol, indol, skatol, 
t. zv. autokatalysa). Podm ínky příznivé 
pro hnilobné bakterie jsou zároveň p ř í 
znivé pro hn ití a naopak. Proto všechny 
prostředky, které ničí bakterie, zamezují 
hnilobu. Pro hnití jest příznivá teplota 
něco nad 10° (nejvýše 30—40°), p řítom 
nost některých solí a a lkalická reakce 
prostředí. Slabě kyselé prostředí brzdí 
hnití, silně kyselé je zastavuje. Hnití 
v p ravém  slova smyslu probíhá za n e 
přístupu vzduchu, na povrchu na vzdu
chu hnijících látek probíhají oxydační 
procesy (větrání, O*). Hnití jest velmi dů 
ležitým přírodním  procesem: odstraňují 
se takto odumřelé rostliny a zvířata, a 
výživné látky vracejí se do půdy, aby se 
účastnily opět látkového oběhu. Některé 
produkty  hnití jsou jedovaté. Hnití po 

užívá se v technice při výrobě papíru, 
k vydělávání kůže, k přípravě hnojiv.

Hnízdák, q* Neottia.
Hnízdění p táků  je doba, kdy samci a 

samice se sdružují k páření, zakládají 
hnízda, kladou vejce a vyvádějí mláďata. 
Většina p táků  žije v uzavřeném  m anžel
ství n a  celý život. Samců bývá zpravidla 
více a proto bývají v době páření tak 
časté boje mezi nimi. Vajíčka snášena 
jsou sam ičkou do hnízda, jež je buď jako 
m alá prohlubinka, k te rá  bývá někdy vy
s tlána  peřím, neb na  strom ech jsou splé
tána  až ve velmi dokonalé stavby jako 
u snovačů. Jsou ale některé d ruhy  ptáků, 
jež hnízda vůbec nestaví. Nejdokonalejší 
hnízda jsou hliněná, jež vytvořují „le- 
piči“ ze staviva, lepeného vlastn ím i sli
nami.

Hnízdo, 1. ptačí stavba, sloužící k vy- 
sezení vajíček a jako útulek pro m lá 
ďata. H. si ptáci buď vyhledávají v du 
tinách strom ů neb skal, mezi kamením, 
nebo si je staví (hl. samičky). H. se dělí 
podle zbudování: a) z větévek a vláken 
do sebe spletených (většina ptactva, hl. 
dravci, zpěvaví, kurovití), b) z hlíny a 
lepkavých slin (vlaštovka), c) z pouhých 
slin (salanga), kterážto hnízda jsou Čí
ňanům  delikatesou; 2. v lesní vědě, sh lu 
ky housenek pospolitě žijících; 3. ve vo
jenství, více kulometů, seskupených na  
m além  prostoru.

Hnízdo, důlek vybraný ve stěně důlní 
chodby, do něhož se opírá dřevěná vzpě
ra neb stropnice, zabezpečující chodbu 
před zabořením.

Hnízdovky, Q* Nidulariaceae.
Hnojek Antonín Vojtěch (1799—1865), 

děkan libochovický; překládal povídky 
Krištofa Šmída, vydal řadu  spisů boho- 
vědných a  psal do časopisů Hyllos a Če- 
choslav.

Hnojíce, o. na  Mor., okr Šternberk, 984 
ob. (928 č.).

Hnojiště, účelně přizpůsobené místo, na 
němž zemědělec uk ládá  všechny hmoty 
hnojivé, při provozu zemědělském získa
né. Zakládá se poblíže stájí, do stínu, na 
severní straně budov nebo do stínu vel
kých stromů. Velikost řídí se počtem 
chovaného dobytka. Stěny h. nesm ějí 
býti svislé, nýbrž sklonité, dno nepro 
pustné z vrstvy upěchovaného jílu a  vy 
dlážděné. V nejhlubším  místě nádržka  na  
jím ání močůvky, vyzděná a vycemento- 
vaná. Celek m usí býti chráněn před p ř í 
valem vody, může býti oplocen a použí
ván jako výběh pro dobytek.

H nojivá a hnojení. Hnojivém jest kaž
dá látka, k terá  obsahuje součásti, potřeb
né k vývoji rostlin, nebo k te rá  pozmě-
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ňujé fysikální vlastnosti půdy. Dodávání 
takových látek půdě nazýváme hnoje
ním. Zelené rostliny potřebují k svému 
vývoji m inerální látky (hlavně dusík, 
kyselinu fosforečnou, draslík  a vápník, 
které v podobě vodních roztoků pomocí 
kořenů p řijím ají z půdy. Takové látky 
lze dodati půdě um ělým i hnojivý. 
K zvětšení humusového obsahu půdy 
slouží přirozená hnojivá, organická čili 
hospodářská hnojivá: hnůj, hnojůvka
atd. Organickými hnojivý dostávají se 
do půdy též m ikroorganismy, které v pů 
dě obsažené dusíkaté  lá tky  přem ěňují 
ve formu, ve k teré rostliny je mohou při- 
jím ati (Q* půda, zpracování půdy); k roz
množení m ikroorganism ů slouží kom 
post (smíšené hnojivo, c^). Na rozdíl od 
organických (zvířecích a rostlinných) 
hnojiv nazýváme látky, jimiž dodáváme 
půdě m ineráln í látky, hnojivý m inerá l
ními; jelikož se p řip ravu jí v továrnách 
uměle, slují též hnojivá umělá. Podle 
podstatné součástky jsou to hnojivá du 
síkatá, fosforečná, draselná, vápenatá  
nebo smíšená, obsahují-li více z těchto 
podstatných součástí.

U m ě l á  h n o j i v á .  Dusík přijím ají 
rostliny zprav id la  ve formě volné kyse
liny dusičné nebo snadno rozpustných 
dusičnanů. Proto ledek účinkuje bezpro
středně a rychle, avšak snadno se vylu
huje z půdy deštěm. Dusík ammonia- 
kální působí pomaleji, poněvadž musí se 
předem přem ěniti v kyselinu dusičnou 
nebo dusičnan, drží se však v půdě lépe. 
K alcium kyanam id působí pomalu; jeho 
dusík mění se v půdě účinkem  vlhkosti, 
kysličníku uhličitého a m ikroorganism ů 
v močovinu, uh lič itan  am m onný a až ted 
v kyselinu dusičnou, volnou nebo váza
nou; působí velmi pomalu, avšak dlouho 
se drží v půdě. Kyselinu fosforečnou p ř i 
jímají rostliny nejsnadněji ve formě ky 
selého fosforečnanu vápenatého. Nej
účinnějšími fosforečnými hnojivý jsou 
proto superfosfáty. Kyselý fosforečnan 
vápenatý přechází účinkem  v půdě ob
saženého vápníku, železa a h lin íku ve 
fosforečnan s tředn í až norm ální, z nichž 
poslední jest nejméně rozpustný. Takto 
prom ěněná hm ota  se v půdě dobře drží, 
ale působí pak pomaleji. Hodnota super- 
fosfátu záleží na  množství kyseliny fos
forečné, obsažené v hnojivu v podobě 
snadno rozpustných fosforečnanů, nikoli 
11a úhrnném  obsahu kyseliny fosforečné. 
Jako draselných hnojiv používá se su ro 
vých solí, a sice nejčastěji chloridu. 
U rostlin, které jsou citlivé na chlor 
(brambory), nutno používati jiných d ra 
selných solí, nejlépe s íranu  draselného

nebo hořečnato-draselného. Vápník se 
dostává půdě jako uhlič itan  vápenatý 
nebo jako žíravé vápno. Vápník nutno 
p řidáva ti  do půdy i z toho důvodu, že 
přidáváním  chlorem bohatých solí, s íra 
nu am m onného a jiných solí nastává  vý
m ěna kation tů  a vznikají rozpustné vá
penaté soli, k teré účinkem  vody vsakují 
se do hloubky. V ápenatých hnojiv vyža
dují zejm éna jetel, luštěniny, řepka, ta 
bák, ovoce, řepa, brambory, kdežto pro 
jiné obyčejné stačí přirozený obsah p ů 
dy na vápno, zvláště používá-li se um ě
lých hnojiv, k teré vedle podstatné sou
části obsahují též vápník  (dusičnan vá
penatý, Thom asova kostní moučka) 
Vápník jest důležitý též pro kyselinu h u 
musovou <q*) a tím  pro reakci půdy, 
k terá  m á býti obecně alkalická nebo 
aspoň neutrá ln í. Fysiologicky kyselými 
hnojivý (síran ammonný, superfosfát, 
draselné soli), jichž kation je rostlinam i 
absorbován nebo po rozštěpení soli v p ů 
dě obsaženými koloidy vázán, kdežto ky 
selina částečně zbývá, kyselost půdy 
vzrůstá. Proto jest nutno dodávati půdě 
s hnojivý fysiologicky kyselými zároveň 
hnojivá zásaditá, zejména jedná-li se 
o rostliny, které kyselostí půdy  trpí 
(ječmen, ja rn í pšenice, řepa, nejvíce špe
nát). U uměl. hnojiv nesmí se zapom ínali 
na  nežádaný stav neb dokonce nebezpeč
ný účinek vedlejších součástí uměl. hno 
jivá. Sodík čilského ledku pozměňuje 
s t ru k tu ru  půdy, kyselina sírová obsaže
ná v s íranu  ammonném, draselném  nebo 
superfosfátu zvyšuje kyselost půdy, k te 
rou nutno neutralisovati vápnem ; chlor 
obsažený v chloridu draselném  a ještě 
více v k a rn a lli tu  a ka in itu  působí ne
příznivě na brambory. Aby se ušetřilo na 
práci a času, je-li třeba používati sou- 
časqě různých d ru h ů  umělých hnojiv, 
lze je před použitím  míchati, pokud na  
sebe chemicky nepůsobí. Hnojivá spo
jená silnou čarou (obr.) nesmějí se smí- 
chati, spojená dvojitou čarou pouze těs
ně před použitím, jednoduchou čarou 
kdykoliv.

superfosfát

čilský ledek
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H o s p o d á ř s k á  nebo p ř i r o z e n á  
h n o j i v á .  Chlévský hnůj je směsí roz
kládajících se exkrementů domácích zví
ř a t  se stelivem. Moč obsahuje snadno 
rozpustné výživné látky rostlinné, ex
krem enty  nestrávené součásti zvířecí po
travy, látky těžko rozpustné. Exkrem en
ty se mísí se stelivem, které zachycuje 
vlhkost. Stelivem jest obyčejně sláma, 
nejlépe hrubě uřezaná. Hnůj hovězího a 
vepřového dobytka jest vodou nejbohatší 
(75%), m ikroorganism y se rozkládá po
m alu  a za slabého vývoje tepla  (studený 
hnůj), hodí se proto ve velkém množství 
pro lehkou, písčitou půdu. H nůj koňský 
a ovčí obsahuje méně vody (66%), roz
k ládá se rychle a za značného vývoje 
tepla (teplý hnůj), hodí se pro těžkou 
půdu. Množství hnoje pocházející od jed
noho zvířete lze vypočítati podle vzorce 
d =  (p /2+ s). 4, kde p znam ená bezvodé 
množství potravy, d steliva. K ráva p ro 
dukuje  denně asi 40 kg, ovce chovaná 
v chlévě 2.75 kg, vyháněná na  pastvu 1.75 
kg, vůl 30 kg resp. 40 kg, vepř 6 kg. 
Chlévský hnůj obsahuje jako podstatnou 
součást dusík, kyselinu fosforečnou a 
draslík. S chlévským hnojem  m á se za- 
cházeti tak, aby ztráty  cenných látek 
plynných, kapalných a tuhých  byly nej
menší a zároveň aby bylo umožněno 
zkvašení celé hmoty. H nůj hrom adí se 
na hnojišti anebo, hlavně hnů j ovčí, ale 
i kravský, přímo ve stáji k tom u účelu 
zařízené (o* stáj a chlév), kdež se dobyt
kem udupe. Hnůj nesmí ležeti na  hno 
jišti nebo ve stáji déle než 3— 4 měsíce, 
protože jinak  se značně znehodnotí: 
un iká především cenný vázaný dusík 
v podobě am m oniaku, rozpustné součásti 
vyluhují se vodou a po případě vsakují 
se do země. Dusík, vázaný v podobě lá 
tek organických, přechází totiž účinkem  
m ikroorganism ů (bakterie nitrifikační) 
v am m oniak až kyselinu dusičnou. Tento 
rozklad m á nasta ti částečně již na hno 
jišti, ale úplně proběhnouti teprve až 
v ornici. Chlévský hnůj nejlépe se drží, 
hrom adí-li se ve stáji, ale to často nelze 
prováděti, zpravidla hrom adí se hnůj na 
hnojišti. Vrstva hnoje na  hnojišti nem á 
býti silnější než asi 1—1.5 m. Rozloha 
hnojiště m á se rovnati asi % úhrnné 
plochy stáje, na  jeden kus velkého do
bytka asi 3—4 m 2. Hnojiště m á  býti ch rá 
něno před sluncem a větrem, nejlépe na 
severní straně stáje. Se stájí na  větších 
hospodářstvích bývá spojeno kolejní n. 
lanovou drahou (O* stáj). Hnojiště m á 
státi na  základě neprom okavém  a u p ra 
veném tak, aby hnojůvka m ohla  odté- 
kati do hnojůvkové jámy. Vsakování

hnojůvky do země nutno co nejvíce za 
meziti. Z tráty  am m oniaku jsou ne j
menší, přechovává-li se hnůj a hnojův 
ka odděleně. Dozrálý hnůj vyváží se na 
pole a zpravidla ihned stejnom ěrně roz
prostře nebo nahrom adí se na jednom 
m ístě a přikry je  zemí. Množství použí
vaného hnojivá závisí na  d ruhu  zvířat, 
od nichž hnůj pochází, na  pom ěrném  ob
sahu cenných součástí, na rostlině, pro 
kterou se půda hnojí, na  jakosti půdy a 
na klim atických poměrech. Hnojůvka 
(močůvka) jest kapalina, k te rá  stéká 
s hnojiště a v hnojůvkové jám ě se h ro 
madí spolu s močí ze stáje přímo tam 
vedené. Moč ze stáje m á se vésti k an á 
lem uzavřeným, aby ztrá ty  am m oniaku 
byly nejmenší. Z téhož důvodu nutno 
chrániti hnojůvku v jám ě před vypařo 
váním (polévá se m inerá ln ím  olejem, 
nebo p řikrývá plovoucími prkny). Pečli
vě ch ráněná hno jůvka obsahuje v 1 1 
5—9 g dusíku, obyčejná pouze asi 2 g. 
Hnojůvka vyváží se na  pole a louky 
v hnojůvkových sudech a rozstřikuje se 
po případě i zvláštním i stroji. Záchodo
vá hnojivá přes svou značnou hodnotu 
docházejí pouze nepatrného použití, je 
likož zpravidla dostávají se do splašků 
a jsou pak vodou velmi (až 90—96%) 
zředěna. V takové podobě jich používání 
se nevyplácí. — V krajích, kde není do
statek steliva, hrom adí se zvířecí exkre
menty a moč, aniž se mísí se stelivem. 
Vzniká řídká, kašovitá hmota, kterou 
nutno nechati asi po 6—10 týdnů na jed 
nom místě, aby močovina prom ěnila se 
v uh lič itan  amonný, v organické soli 
ammonné nebo v kyselinu dusičnou, při 
čemž (účinkem m ikroorganismů) sou
časně započne rozklad dusíkatých látek 
organických v pevných exkrementech.

H n o j i v é  b y l i n y .  Konstituci ornice 
lze zlepšiti a zvýšiti v ní množství výživ
ných látek též zaséváním  vhodných jed
noročních rostlin, k teré p roduku jí m no
ho dusíkatých látek. Tyto se ve vhodný 
čas zaořou, čímž veškeré m inerá ln í lá t 
ky, které tyto rostliny k svému vývoji 
spotřebovaly, vnášejí se zpět do půdy a 
bylo-li použito motýlokvětých rostlin, 
dostane se do půdy též značné množství 
organických látek dusíkatých, jelikož 
motýlokvěté rostliny jsou schopny asi- 
milovati dusík ze vzduchu. Mimo to 
zvýší se hum usový obsah půdy.

K o m p o s t .  K přípravě kompostu, je 
hož účinek závisí na  množství výživných 
látek a bakterií, používá se různých ho
spodářských odpadků původu zvířecího, 
rostlinného i m inerálního. Tyto mísí se 
s úrodnou ornici a  na hrom adách  polé
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vají se hnojůvkou. Hrom ady tyto se ně
ko likrát přehazují, až vznikne stejno
rodá hmota. Kompostu používá se h lav 
ně k hnojení luk a pastvin.

Hnojně, o. na  Slov., okr. Sobrance, 514 
ob. (239 čs.).

Hnojnice (Hnoynitz), o. v Č., okr. 
Duchcov, 245 ob. (128 č.).

Hnojnice obecná, Q* Scatophaga sterco- 
ra r ia  L.

Hnojníci (Aphodinnae^ rod tento z čel. 
listorohých (Lamellicornia) žije v mrvě, 
do níž samice snášejí vajíčka. Velikost 
brouků 5—13 mm. Tělo podlouhlé, h lava 
ploštělá, černý, krovky kryjí zadeček. A. 
fim etarius L., h. obecný, černý, krovky 
červené.

Hnojník, Q± Coprinus.
Hnojník, o. ve Slezsku, okr. Č. Těšín, 

612 ob. (322 čs., 153 pol.). Zámek.
Hnůj, O* hnojivá.
Hnns, zvláštní pocit, dostavující se 

většinou jako odpor k jídlu nebo nápo
jům, avšak také bez jakéhokoliv vztahu 
k nim. H. jest psychomotorickým (t. j. 
duševně podmíněným) reflexem, jenž se 
jeví ve vztahu ke svalstvu, podnebí a 
jícnu a jest spojen s výmětem slin.

H núšťa, o. na  Slov., okr. Rim. Sobota, 
1668 ob. (1412 čs.). Železárna, naleziště 
m agnesitu ; vinařství.

H nuti mysli (afekty), souvislé násled 
ky silných pocitů, k nimž se pojí změny 
v činnosti představ a pohybech výrazo
vých. Hranice mezi pocity a h. m. není 
příliš ostrá. V mnohých případech vy
plývají h. m. z procesů čistě tělesných 
Pravidelný a nepravidelný průběh fysio- 
logických funkcí m á trvalý  vliv na stav 
mysli; alkohol, opium, hašiš vyvolávají 
afekty různí se od norm áln ích  tím, že 
řivost, choroby systému nervového rodí 
afekty různé. Uměle vyvolané neb patol. 
afekty různí se od norm áln ích  tím, že 
při oněch představa  vzrušující příčiny 
chybí. Jak na  dojmy odpovídá činnost 
tělesná, tu podle fysického projevu roz
lišujeme h. m. na: sthenické, zvyšuje-li 
napětí svalů (hněv, radost atd.), neb 
ochabuje-li depresivním  (skličujícím) 
vlivem, asthenické. Radost, naděje 
vzpružují představivost, zárm utek, sm u 
tek vidí ve všem zkázu, strach  a úzkost- 
livost pak zakalují myšlení. Se stránky 
psychologické dělí se h. m. formou pod
staty a průběhem. K prvé náleží chuť a 
nechuť, k druhé příznaky vyplývající 
z náhlého pohnuti, stupňovaného v n itř 
ního napětí a pohnutí periodického 
(zklamání, strach, starost, hrůza, nespo
kojenost, nezdar). Pro úzkou spojitost h. 
m. s činností vůle je m om ent etický vý

znamný, proto při abnorm álně silném h. 
m., kdy m nohdy cit je vystupňován do 
té míry, že člověk pozbaven je soudnosti, 
že se, jak  říkám e, „necítí“, tu zákono
dárství všech civilis. národů  při činech 
vzešlých za tohoto stavu připouští oh ra 
ničenou odpovědnost. Tím důležitějším 
jest proto působiti výchovně k ovládání 
afektů.

Ho (hwo), čínská m íra  dutá , obilní, asi 
0103 1. XA Tši nebo Tan  =  5 Ten á  10 
Shing á 10 Ho =  51-5 1.

Hoang-lio, q* Huang-ho.
Hobbema Meindert (1638—1709), ho

landský malíř, pravděpodobně žák Ruis- 
daelův; upoutává  kouzlem barev, im- 
presionistickým  rozvržením světla a stí
nu a bohatým  rozčleněním prostoru.

Hobbes Thom as (1588—1679), angl. fi
losof; cestoval po Francii a Itálii jako 
vychovatel. Napsal De cive, Leviaťhan, 
De corpore, De hornině. Uspořádal sou
h rnné  vydání svých spisů: Opera philo- 
sophica. H. vychází z přírodní filosofie, 
rozumí jí nauku  o těle a pohybu; vesmír, 
podobně jako s tá t  a člověka, je třeba po- 
važovati za hodinový stroj nebo za jiný 
složitý m echanism us. Prapůvodním  s ta 
vem ve společnosti je válka všech proti 
všem. P ud  sebezachování vede ji k roz
um ném u omezování se ve státě, jenž spo
čívá n a  smlouvě pram enící v rozumné 
vůli celku. Aby tato sm louva byla 
udržena proti egoismu jednotlivců, musí 
m íti v iditelná h lava státu , panovník, ne
omezenou moc. Od osvíceného despotis
mu H. očekává svobodu myšlení a učení* 
Lit.: H. Moser, Th. H. (1923).

Hobé Gustav, současný belg. architekt, 
propagátor nejsmělejší m oderny v arch.

Hobgart, o. na  Slov., okr. St. Lubovňa, 
602 ob. (72 čs.).

Hobl A ntonín (t 1929), prof. v Ml. Bo
leslavi. Sp.: Život a působení P. Vincen
ce Z ahradn íka  (1881).

Hoblice, hoblovací stolice, v tru h lá ř 
ství přístro j, opatřený svěráky a šrou 
by, k terým i se přidržuje  dřevo p ř i  zp ra 
covávání.

Hoblík, čedičová hora  (509 m) ve sk u 
pině Lounských vrchů.

Hoblová Barbora (1852—1923), čes. spi
sovatelka. Mimo jiné napsa la  četné náro- 
dopis. studie (Čes. lid, Sam ostatnost a  j.).

Hoblovačky, hoblovací stroje, které 
provádějí výkon hoblování. Vlastní h. s. 
řežou třísku  nožem, k terý  se pohybuje 
přím ým  sm ěrem  vodorovně, obrážecí s. 
svisle. Nůž u velkých strojů bývá v kli
du, p ředm ět hoblovaný uváděn v pohyb 
přímočarý. Podle délky třísek jsou h. s, 
příčné (k rá tká  tříska), nebo podélné
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(dlouhá tříska). H. s. jsou zřízeny na ko- 
vy i na  dřeva. — Hoblovačky značí též 
třísky, jež vznikají při hoblování.

Hoblovák, čes. lid. tanec z Hlinecká.
Hoblování, obrábění dřeva, kovů a j. 

ručně hoblíkem, nebo hoblovacími stro 
ji, k urovnání ploch nebo vytvoření rýh, 
profilů římsových a pod.

Hoboj, o* hudební nástroje.
Hoboken, m. v sev. amer. s tá tě  New 

Jersey, 68.166 ob., na  H udsonu proti N. 
Yorku. Má přístav  a četné továrny. H 
jest m. zahradní v krásné poloze.

HobŠovioe, o. v Č., okr. Slaný, 395 č. ob.
Hobza Antonín, JUDr. (* 1876 v Roket- 

nici na  Mor.), 1907 docent p ráva  církev., 
1917 profesor práva  mezinárod. při univ. 
Karlově, 1918 sekční šéf v min. zahraničí; 
vydal: Podvod při smlouvě manželské
(1906), Pom ěr mezi státem  a církví (1909 
a 1925), P ro ti konkordátu  (1926).

Hobza Josef Osvaldovič (1884—1912), 
čes. klas. filolog, gymn. profesor v Rusku; 
vydal ruský  věd. studie o Herodotovi.

Hobzík Václav (* 1875 v Sedlčanech), 
předseda Matice Opavské v Opavě. Po 
převratě stal se řídícím na II. české stát. 
menšinové škole. Jako předseda nejstarší 
slezské instituce Matice Opavské v Opa
vě jest představitelem  menšinového škol
ství na Opavském Slezsku.

Hobzík Zdeněk (* 9. V. 1900 v Hořovi
cích), překladatel, pošt. úředník. P řek lá 
dal z Musseta, Barbey ďA urevilly a j.

Hoc anno (lat.), v tomto roce, tohoto roku.
Hoo est (lat., zkráceně h. e.), to jest, to 

znamená.
Hoc loco, zde, na  tomto místě.
Hoc mense, tohoto měsíce.
Hock Karel F ran tišek  (* 1808 v Praze, 

t  1869), židovský konvertita  ke k řes ťan 
ství; psal o církevních dějinách a filoso
fii Cartesiově.

Hockey (angl., hoki), h ra  na trávníku, 
podobná kopané. Dvě strany, každá  o 11 
mužích, snaží se zahnati do b ranky  sou
peřův míč (deštičku), k terý se pohání

Hockeyová hůL.

h-ovou holí, dole zahnutou. Hřiště měří 
90X55 m. Vedle h. pozemního vyvinul se 
též h. na ledě (v Kanadě, kde bylo do
saženo neobyčejné dokonalosti). V h. na  
ledě vynikají též Čechoslováci, sdružení 
v Hockeyovém svazu čsl., k teří několi
k rá t  dobyli mistrovství Evropy.

Hod, význam ný den, oslavovaný slav
nostním  jídlem (odtud hody—posvícení),

hod Boží vánoční, velikonoční a svato
dušní, největší svátky křest. roku.

Hod (v tělocv.) diskem, koulí, k lad i
vem, oštěpem, granátem , a* sport.

Hodáo František, JUDr. (1845—1930), 
advokát v Brně; zakladatel brněnského 
Nár. divadla a  první český předseda ad 
vokátní komory v Brně. Zúčastnil se 
všeho národního a  sokolského života 
v Brně a věnoval se též práci ku pod
poře nemaj. studentů  ve spolku Brandl.

Hodáč František, JUDr. (* 21. VIII. 1883), 
řád. prof. národ, hospodář., politiky, s ta 
tistiky národohosp. a  finanční vědy na č. 
technice v Praze, gener. ta jem ník Svazu 
čsl. p rům yslníků, od r. 1926 člen bank. 
rady Nár. banky čsl., člen správ, výboru 
Mezinár. ú řadu  práce v Ženevě, r. 1925 
jmenován Svazem národů  členem p ří 
pravného komitétu pro mezinár. hospod, 
konferenci, od r. 1929 poslancem N. S. za 
s tranu  nár. demokr. R. 1922 vyzván Ra
dou Svazu národů, aby s prof. Haroldem 
ze Švýcar vypracoval dobrozdání, jež by 
bylo podkladem pro hospod, poměry Hor. 
Slezska po jeho rozdělení. Šéfredaktor 
Národohosp. Obzoru a au tor četných n á 
rodohospodářských spisů.

Hodáček Jan, luterský bohoslovec 16. 
st.; vydal Nové písně n a  epištoly a evan- 
gelia (1587).

Hodara, o* Dillenia.
Hoděčin, o. v Č., okr. Rychnov n. Kn., 

201 č. ob.
Hodějice, o. na  Mor., okr. Vyškov, 1234 

č. ob.
Hodějov, o. v Č., okr. Strakonice, 287 

č. ob.
Hodejov (Vár-Gede), o. na SI., okr. Fe- 

ledince, 1273 ob. (35 čs). Lázně, lomy. 
Nedaleko nádraží zříceniny Jiskrová 
hradu.

Hodejovec (Kerek-Gede), o. na  SI., okr. 
Feledince, 365 ob. (i2 čs.).

Hodějovice (Hodowitz), o. v Č., okr. Č 
Budějovice, 998 ob. (574 č.).

Hodějovice, o. v Č., okr. Pelhřimov, 156 
č ob.

Hodějovský Bohuslav z Hodějova, čes. 
hum anista  16. st.; napsal list ke Konáčo- 
vu Hořekování (1547); t  1553 na cestě Ně
meckem.

Hodějovský z Hodějova, staročes. ro 
dina vladycká.

Hodějovský Jan  st. z Hodějova (1496— 
1566), čes. rytíř, od r. 1537 místosudí král. 
Českého, žil um ění a vědám. Byl muž 
velmi učený a proslul láskou k umění, 
štědrý podporovatel a mecenáš básníků, 
jež shromažďoval kolem sebe na svém 
zám ku v Řepici u Strakonic; jeho přízní 
vznikla obec latin, básníků českých pode





Holandské umění.

Rembrandt (1606—69). 
Žehnající Jakub (Kassel).

Rembrandt (1606—69). 
Hendrikje Stoffels (Berlin).

Adriaen Brouwer (asi 1605—38). 
Bitka mezi sedláky (Alnichov).

David Teniers mladší (1610—90). 
Vlámský hostinec (Mnichov).

Nicolas Mnes (1632—93). 
Stařena loupající jablka (Berlin).

Adriaen van Ostado (1610—85). 
Hudebník (Haas).
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jm énem  Sodalitas literáti, z níž vynikl 
zejm. Collinus (Matouš Kolín) z Chotě- 
řiny. R. 1550 založil H. stolici duchovního 
básnictví při praž. universitě. Na podnět 
H. napsal Václav a* Hájek z Libočan 
Kroniku země české (dotištěnou r. 1541). 
R. 1562 vydal H. svým nákladem  sbírku 
lat. básní svých vrstevníků pod titulem  
Farragines.

Hodek Gustav, ryt. ze Želevic (* 1832 
v Jihlavě, f  1917), vynik. český cukrovar
ník, posledně m ajitel cukrovaru  ve Pěti- 
psech, vynálezce m noha zdokonalení za 
řízení cukrovarnického. Vynalezl uza 
vřitý sa tu ra tér, lapač kam enů při p ra 
cím stroji n a  řepu, titračn í přístroj ke 
stanovení a lkality  šťáv  řepových, lapač 
šťávy, zdokonalil S teim annovu vápenku, 
zjednodušil pec k žíháni spodia a mn. j. 
Četné články uveřejnil v odbor, časopi
sech českých i německých; vydal Pokrok 
v řepaření a pěstování semene burákové- 
ho (1882), Otázka vývoz, prém ií cuker- 
ních v r. 1898, Zemědělec a cukrovarník  
(1896). Význačný činitel organisační, 1868 
založil Spolek cukrovarn íků  sever. Čech, 
a spoluzakládal Spolek pro p rům ysl cu
krovar. v Čechách 1876.

Hodek Jan, inž. (* 1889), od r. 1923 kon
sul v Helsinkách, za války v čsl. ruských 
legiích. Podnikl větší cesty po Číně, J a 
ponsku, Americe, Švédsku a Finsku. 
Nyní v ústředí.

Hodek Josef (* 12. VI. 1888, Hořehledy), 
čes. m alíř  a grafik, učitel v Plzni. Graf. 
cykly: Pan, 8 dřevorytů, 1913; V lese, 
8 litograf., 1920; Žena za plentou, 8 graf. 
listů, 1929. Knižní výzdoba Svatá kn iha 
lásky, 1912; obrazy: Podzim, 1926; Myčka 
nádobí, 1927; Hortensie, 1929; Toiletta, 
1928, a j. Lit.: B. Polán, Veraikon XII.
(1926).

Hoděmyšl, o. v Č., okr. Blatná, 497 
č. ob.

H oderm ark, o. na  SI., okr. Kežmarok, 
600 ob. (11 čs.). *

Hoděšovice, o. v Č., okr. Pardubice, 302 
č. ob.

Hoděta Prokop, pseud. Fr. J. Rypáčka.
Hodětín, o. v Č., okr. Milevsko, 181 

č. ob.
Hodges (hodžís) F ran k  (* 1887), angl. 

sociál, politik, v r. 1918 gener. sekre tář 
hornické federace, 1923 poslancem, 1924 
m inistrem  adm irality .

Hodgkinova nemoc (hdožkin-), d ří
vější název zhoubného onemocnění míz
ních uzlin, popsaného také jako pseudo- 
leukaemie, lymfogranulomatosy, s vlek
lým  granulu jíc ím  zánětem  mízních uzlí
ků  a sleziny.

Hodíce, o. na Mor., okr. Jihlava, 874 č. 
ob. Tov. suken.

Hodico, český p ísa ř  a ilum ináto r 14. 
st.; 1376 psal pro arcib iskupa Alberta ze 
Š ternberka Pontifikál, ted na  Strahově. 
Lit.: Podlaha: Rukopisy Strahovské,
Pam. arch. 1900.

Hodidjed, zbytky středověkého hradu  
východně od Sarajeva, k terý  r. 1429 byl 
postoupen T urkům  a stal se východištěm 
jejich výbojů do Bosny.

Hodie m ihl, cras tibi (lat.), dnes mně, 
z ítra  tobě.

Hodík Jan, slovenský homiletik 17. st., 
m istr učení Pražského, později superin 
tendent pro Trenčínsko; vydal pět k á 
zání pohřebních (1637—1C39).

H odina astronomická, část dne
(hodina rovnodennostní, ekvinokciální). 
Ve středověku dělil se den na  12 hodin 
denních a 12 nočních, jejichž doba kolí
sala (h. temporální, planetární). Dnes se 
používá hodin stejných, dělených na  60 
tainut.

H odinář Josef (1868—1899), kaplan 
v P laňanech; psal o církevní h istorii a 
o vychovatelství.

H odinářství, průmysl, zabýv. se hl. vý 
robou hodin  (O*). Nejv. závody toho d ru 
hu ve Švýc. a Něm. (Glashútte a*), v Če
chách Chomutov, Broumov.

H odinka A ntal (* 1864), m aďarský  dě
jepisec; zabývá se hl. dějinam i jižních 
Slovanů, pokud se stýkali s Uhry, prof. 
maď. dějin  n a  právní akad. v Bratislavě 
a souč. docent dějin uher. slov. s tyků na 
pešťské universitě. Vydal: Codex diplom, 
pa r tium  regno Hung. adnexarum  (1904)

Hodinky, církevní, v katol. církvi m o
dlitby složené ze 'čtení, žalmů, hymnů, 
připadajíc í na  určitou hodinu denní, k te 
ré se m usí každý duchovní modliti. 
(Světští kněží soukromě, řeholní ve sbo
ru.) Na den jich p řipadá  šestero: prima, 
tercie, sexta, nona, nešpory a matuti- 
num . Četné řehole m ají hodinky vlastní 
na rozdíl od oficielního řim. breviáře.

Hodinový úhel, sv írá  hodinový (dekli- 
nační) k ru h  hvězdy s k ruhem  poledníko
vým, m ěřen obloukem na rovníku od 
6°—360° nebo 0—24 hodin, s p ředpokla 
dem zdánlivého pohybu hvězd.

Hodiny, stroje k m ěření a ukazováni 
Času. Rozeznáváme stroje bezkolé (pře
v ládající do 15. stol.) a kolečkové. Do 
první skupiny  pa tř í  sluneční, hvězdné, 
vodní a pískové hodiny. D ruhá skupina 
ukazuje pokročilou dobu na ciferníku 
ručičkam i (hodinová, minutová, vteřino- 
vá ručička), k te rá  je v pohyb uváděna 
regulátorem, n a  k terý  opět působí n a 
pětí, obstarávané hnací silou, kterou pů-

N ový s lovník naučný. — S vazek  IX. 5



Hodiny 66 Hodiny

sobí závaží, pero neb elektrický proud. 
Podle toho rozeznáváme hodiny kyva
dlové (hodiny nástěnné, věžní, astrono
mické) a nepokojové (hodiny kapesní, 
chronometry, h. přenosné). Mají-li h. ob- 
fetarávati ještě jiné služby, pak přidává 
se k nim  mechanism us signálový (bu
díčky) neb hrací stroje, kalendářový a j. 
Nejlepší stroje jsou švýcarské (Ženeva, 
Schafhausen, La Chaux-de-Fonds), angl. 
(Londýn, B irm ingham , Liverpool, Man
chester) a francouzské (Besangon). Ko
lečkové hodiny byly již znám y ve s tře 
dověku, ale vynález pera  podařil se až 
v 15. st. Kapesní hodinky byly vynale 
zeny kolem 1500. Tvar h. k. byl až do 1640 
vejčitý, do konce 18. st. podržely formu 
vyklenutou i p ři podivuhodně malých 
rozměrech. Minutová ručička objevuje 
se 1670. Od vynalezení spirálového péra 
stávají se hodinky předm ětem  umělec
kého přepychu, nádherně ozdobeného, 
často výjevy z dějin neb mytologie. Když 
v 19. stol. vznikl hodinářský průmysl, 
zjednodušuje se tvar  h. Nejnověji vznikl 
nový druh: náram kové hodinky. Lit.: 
Saunier: Die Geschichte der ZeitmeB- 
kunst (1902—01); Engelm ann: Zeitmes-
sung und Uhren im  Spiegel der Ge
schichte (1925); Baille: W atches (1929).

P ř e h l e d  č a s o m ě r ů ,  h o d i n  a 
h o d i n á ř s t v í .  V nejstarších  dobách 
používalo se k označení času nakloněné 
hole, jejíž stín udával pochod slunce, 
z čehož povstaly sluneční hodiny, které 
skoro až do 15. st. byly nejrozšířenější. 
Za vynálezce pokládá se Babyloňan Be- 
rosus (600 př. Kr.), přístroj zlepšili Be
kové Thales, Anaxim andros a  Eudoxos. 
Do Říma přišly  první sluneční hodiny 
až 260 př. Kr., do Německa 1450. Jako 
domácích hodin bylo používáno hodin 
vodních. Obrázek ukazuje takovýto p ř í 
stroj, používaný 300 př. Kr. v Egyptě. 
Rourkou h. teče voda do trychtýře  a, 
k terý je však tém ěř celý vypliněn m a 
sivní zátkou b, takže voda může jen po 
kapkách kapati do cylindru c. Znenáhla 
se pozvedá h lad ina  vodní, k te rá  záro 
veň nadzvedá páku e, k te rá  svůj pohyb 
přenáší pomocí zoubků a ozubeného ko
lečka g na ručičku, k terá  ukazuje  čas na 
ciferníku. Zátka b se může libovolně 
zasunouti, čímž lze vyrovnati nestej
ný čas hodin p ř i  východu a západu 
slunce. P lato zavedl tyto hodiny do 
Řecka (klepsydra) a Scipio Nasica ko
lem r. 157 do Říma. V Orientě byly 
velmi rozšířeny a takové hodiny věno
val 807 H arun  al Rašid K arlu Velikému; 
stejně bylo používáno hodin olejových, 
pískových. Klesající h lad ina  oleje nebo

písku ukazovala čas. Vynález hodin ko
lečkových na  závaží p řič ítá  se mnichu 
Gerbertovi, pozdějšímu papeži Silvestro
vi IL (947—1003). V 13. st. počalo se se 
stavbou hodin n a  chrámech, zámcích, 
radnicích. Nejdokonalejší stroj tohoto 
druhu je v Paříži (zámecké hodiny) od 
Jindřicha  W icka z roku 1370 (a* příl.), 
které svého času platily za zázrak. V 15. 
st. budují se i hodiny pro soukromé do
my a používá se jich k astronomickým 
pokusům. První kapesní hodiny zhoto
vil kol 1500 norim berský zámečník P e 
ter Ilenlein, které se velmi brzo rozší
řily. — Druhy hodin: kyvadlové hodi
ny, čerpají svou pohonnou sílu z tlaku 
závaží A (obr.), k teré je připoutáno 
k bubnu B, jehož osa se tlakem  pohy
buje, tento pohyb reguluje zadržovač x, 
ozubeným kolem C přenáší se pohyb na 
kola D, E, F, H, K a L (počet kol je roz
dílný), které je spojeno se zastavovacím 
kolečkem M, do kterého střídavě zasa
huje kotva N, k te rá  zoubky jej zastavuje 
a uvolňuje, zatím  co kolečko M se vždy 
otočí mezi jednotlivými zásahy a 1 s tu 
peň. Pravidelný pochod kotvy získává 
se kyvadlem  P, které je sponkam i i i p ř i 
pevněno k svrchním u rám u  hodin a 
které je spojeno se strojem  jen vidlicí T, 
spojkou U a osou vidlice O. Celý stroj 
je vložen mezi desky R a Q. Na desce R 
je um ístěn ciferník s otvorem pro osu 
ručiěek. Závaží se vytahuje  buď pomocí 
šňůr, neb se natahu je  ze předu ciferní
ku klíčkem (otvor a). Aby se zabránilo 
zpětnému otáčení bubnu, jest příčně do 
zoubku c vloženo ozubené kolečko s, do 
kterého zasahuje zadrhovač x. Uvede
né schéma jest základem  všech ky 
vadlových hodin na  závaží. Jako kyva
del používá se kyvadel roštových, zho
tovených roku 1728 Harrisonem, kde 
čočka je připevněna ocelovými držadly 
s s a zinkovými z z, které umožňují, aby 
kyvadlo šlo stejně za „každého počasí, 
neb úRieflerových niklových kyvadel, 
kde čočka jest připevněna držadly C Ci, 
zhotovenými z látek nestejného tepelné
ho rozpětí. — Dalším způsobem stavby 
hodin jsou hodiny peřové, kterých se po
užívá jako hodinek kapesních, chrono- 
metrů, přenosných atd. Jsou přesnější než 
hodiny kyvadlové. Schéma stroje zobra
zuje obr. v příl. Stroj je uložen mezi r á 
my x—y a U—u. Hnací pero A je jed 
ním  koncem připevněného k úpatí sloup
ku u', d ruhým  k ose B. Je-li pero nataže
no, pak uvolňováním otáčí se osa s koleč
kem ozubeným C, které přenosem po
hání kola D, F, G, II, K, L a zabraňovací 
kolečko M. Na ose D a E je p řipevněna
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m inutová ručička m, jejíž pohyb je p ře 
nášen koly P, Q, R, S na  hodinovou ru 
čičku s. Do hlavního kola K zasahují 
k lapky i, vřeténko /?, k teré jsou nepoko
jem otáčeny sem a tam. — V nejnovější 
době přistoupily  i hodiny elektrické. P o 
užívá se jich bud  k získání jednotného 
času tím, že se z norm álních  hodin elek
tricky přenáší jejich pohyb n a  hodiny 
jiné. Na ose norm áln ích  hodin w jest 
připevněn kontak t w, který sam očin
ně každou m inu tu  zapojí proud tím, že 
přiblíží desky 6 a g, načež je opět 
oddělí. Z baterie B vede se elektrický 
proud přes a—f—g—b do hodin I, II 
atd., načež se vede pod zemí deskami PÍ 
zpět do baterie. Dále se používá elektři
ny jako pohonné síly. P říloha  ukazuje  
jednoduché schém a přístroje, sestrojené
ho Steinheilem a W heatstonem  r. 1839: 
M M je elektromagnet, jeho póly P P 
stojí blízko kotvy a  a  otáčitelné kol osy 
h; péro f vrací ji do klidu. R. je ozube
né kolo o 60 zoubcích, n a  jehož poloho
vé desce e jest připevněn zabraňovač d. 
Jakm ile projde proud elektromagnetem, 
pohne se osa aa  a p ák a  c postrčí zoubek 
kola R, zatím  co pák a  d okamžitě za 
staví proud. Po 60. zapnutí se kolečko 
otočí. Jeden zoubek udává 1 m inutu , za 
kterou se vždy kon tak t zapojí. Poněkud 
jiné jsou Grauem  zdokonalené stroje 
s polarisující kotvou, uváděnou v pohyb 
dvěma různosm ěrným i proudy (obr. v p ř í 
loze). E je elektrom agnet s póly 1 a  k, ab 
je silný magnet, mezi jehož póly je upev
něna kotva na  ose de. Kotva sestává ze 
dvou ste jných dílků gi a hf, je z měkk. 
železa. Dílky stojí přímo proti podkovo
vitému m agnetu  ab. Prochází-li proud, 
pak otočí se kotva o 90°, v kteréžto po
loze je zadržena. Projde-li příští m inutu  
různosm ěrný proud, otočí se kotva opět. 
Rotace její je osou de přenášena  na  
ručičky minutové a hodinové na  cifer
níku. Bohmeyerův hodinový stroj na  
střídavý proud je složen: Dvě železná 
jád ra  ab stojí na pólu c podkovovitého 
m agnetu  d, takže jsou trvale m agnetic
ká. Těsně u c nalézá se železná kotvice 
ef, otáčející se kol osy, k te rá  je zvratné 
polarisovaná k jádrům , pokud nepro 
chází proud. P ř i  zapnutí p roudu polari- 
suje jedno jádro jižně, druhé  severně a 
kotva se otočí, při tom otočí klikou m  a 
její tyčí i 30zoubkové minutové kolo. — 
K přenosu času používá se Hippova p ř í 
stroje, k terý  slouží k řízení hodin. E lek
trom agnet M slouží k tomu, aby mezi 
kotvu A čas od času nechal vpadnouti 
vidlici r, k terá  se otáčí kol x a dotýká 
se u ozubeného kola Z. c d a  druhé

pero b slouží k přerušování proudu Li a1 
L2. — Současné neb sympatické hodiny 
slouží rovněž k regulování času na  více 
hodinách. U kyvadla  A hlavních ho 
din jest připevněn elektrický kon tak t J, 
který při každém  výkyvu kyvadla  do
leva, tedy každou druhou vteřinu  je za
pojen. Vedle kyvadel všech připojených 
hodin je elektrom agnet b, bl. Na kyva
dlech vedlejších hodin B, Bl je p řipev
něno želízko c cl, k teré se každou d ru 
hou vteřinu  dotýká elektrom agnetu 
Každou druhou vteřinu dostávají ba te 
rie proud  z h lavní baterie P, potřebný 
k stejnom ěrném u regulování kyvadel 
a tím i ručiček na  cifernících vedlej
ších hodin. Obr. v příl. ukaz. elektr. k y 
vadlové hodiny od Hippa. Kyvadlo P  jest 
v bodě A zavěšeno na  ocelové pero a 
nese desku L s železnou kotvicí e, k terá  
se přibližuje elektrom agnetům  M M. Tyč 
kyvadla je v polovici vydutá, aby se v ní 
mohl pohybovati přívěšek, a  z achátu. 
Nad ním  se pohybuje při výkyvu ky 
vadla lopatka  p, k te rá  je v o zavěšena 
na ocelový d rá t f. Ten obyčejně spočívá 
na podstavci s. Jsou-li výkyvy tak  malé, 
že achátový kám en se nedotkne lopatky, 
tu vyzdvihne lopatka d rá t do výše, takže 
m se dotkne d rá tu  ť ,  čímž zapojí se 
proud, který kyvadlu dá mocný popud.

Hodiny astronom ické (orloje). Když 
se v 15. a  16. stol. stavěly n a  kostelích 
a radnicích  velkých m ěst hodiny, poža
dovalo se od nich, aby ukazovaly nejen 
občanský čas sluneční, ale i kalendářní 
údaje, běh a  fáse měsíce, rok, den, týdny 
atd. Tím vznikly umělé astronomické 
hodiny, česky zvané orloje, často ozdo
bené různým i hříčkam i, pohyblivými 
f igurkam i a pod. Nejstarší orloj nachází 
se v Norimberku z 1356—61 n a  chrám u 
P anny  Marie, ozdobený císařem  Karlem 
IV., jem už vždy při odbíjení hodiny hol
duje sedm k u rf iř tů  za zvuků pozounů. 
Podobné orloje jsou n a  radnicích  v Heil- 
bronu, Jeně, Bernu, Ulmu. K nejdoko
nalejším  p a tř í  o. n a  starom ěstské ra d 
nici v Praze. Byl zhotoven podle jedněch 
1419 Antonínem  Pohlem, podle druhých  
1490 praž. hodinářem  H anušem  a jest 
dodnes v chodu. Nejvyšší ciferník u k a 
zuje pohyby slunce a měsíce nad p raž 
ským  obzorem, spodní ukazuje  kalendář. 
Na svrchním  jest zobrazena severní zem
ská  polokoule s poledníky a  šířkam i. 
Střed spodního ciferníku odpovídá přes
ně poloze P rahy , jest označen dvakráte 
čísly I—XII; ciferník ukazuje  střední 
sluneční čas. Mimo to je opatřen  cifer
n ík  arabským i čísly 1—12 a zařízen, aby 
ukazoval čas p lanetárn í, východ a  západ

5*
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slunce, svítání a  soumrak. Obklopen je 
znameními zvířetníka, kterým i prochází 
slunce přesně tak  jako n a  nebi. Ručička 
na konci sluneč. ukazovatele udává staro- 
čes. čas, k terý počínal západem  slunce. 
Dále pohybuje se na  druhém  ciferníku m ě
síční koule, ukazující fase měsíční v po
m ěru k  zemi. Pod n ím  je ukazatel k a 
lendáře dle gregoriánského s nepochyb- 
livými svátky, da tum  ukazuje  ručička, 
kolem je dvanác t obrazů ze života rol
nického a znamení zvířetníka. Každou 
hodinu otevrou se dvě okénka, k terým i 
prochází Kristus s 12 apoštoly. Smrt, sto 
jící vedle ciferníku, zvoní, obrací pískové 
hodiny přesýpací, kyne lebkou naproti 
stojícímu muži, k terý po třásá  hlavou. 
Proti sm rti  stojí lakomec s měšcem a 
muž <se zrcadlem, symbol marnivosti. 
Když hodiny odbijí, objeví se zcela n a 
hoře kohout a  tř ik rá te  zakokrhá. — Po
dobné dílo postavil A. Pohl 1420 pro olo
mouckou radnici, k teré bylo obnoveno 
pozd. Korfhagenem. Stejně dokonalé jsou 
a. hodiny n a  Š trasburském  Múnsteru, 
vystavěné 1552, 1574—1589, a zkodonale- 
né 1842, vyzdobené alegorickými figura 
mi (čtvrthodinu odbíjí dítě thyrsem, ji 
noch půlhodinu šípem, válečník mečem 
X , stařec berlou celou, týdenní dni u k a 
zují řečtí bohové, podobně jako v P ra 
ze prochází žehnající Kristus s  12 apo
štoly; orloj ukazuje všechny d ruhy  k a 
lendáře, všechny pohyby země, měsíce, 
slunce a  hvězdného nebe, s tá lé  i pohyb
livé svátky, nepravidelnosti slunečního 
pochodu).

Hodiny, staročeský název pro církevní 
hodinky, odtud i názvy několika spisů, 
jako „Hodiny Svaté Máří" a  „Hodiny 
Svatého Ducha“ z konce XIV. stol. „Ho
diny o Božím um učení" z XV. věku a 
„Hodiny k věčné Moudrosti" z počátku 
XVI. stol.

Hodíškov, o. n a  Mor., okr. Nové Město 
n. Mor., 231 č. ob.

Hodkov, o. v Č., okr. Ledeč n. Sáz., 677 
č. ob. Zámek s parkem, lihovar, elektr., 
chmelnice, zřícenina h rad u  Hodkova.

Hodkovce, o. na  Slov., okr. Košice, 208 
ob. (45 č.).

Hodkovice, o. v Č., okr. Jílové, 237 č. ob.
Hodkovice (Liebenau), m. v Č., okr. Li

berec, 2583 ob. (922 č.). Tkalc. bavlny, vo
dárna, tkalc. vlny, dvě to v. pap. zboží, 
mýdla, likérů, 2 knihtisk., p ivovar atd. 
Povýšeno n a  město r. 1808.

Hodkovice (Hottendorf), o. v Č., okr. 
Broumov, 281 n. ob.

Hodkovičky, č. hl. m. Prahy-XV., 1156 
č. ob. P řístav  pa rn íků  a letovisko. Zeli
nářství.

Hodky, o. v Č., okr. Č. Dub, 233 č. ob.
Hodler Ferd inand  (1853—1918), švýc. 

m alíř; byl v Ženevě žákem Mennovým. 
Jest reform átorem  na  poli m onum entá l
ního nástěnného malířství.

Hodnosta (Charge, něm. a franc.), vo
ják, mající vyšší stupeň než prostý vo
jín; označuje se odznakem (hodnostní 
odznak n. distinkce. V čsl. arm. jsou tyto 
h.: poddůstojníci (svobodník, desátník, 
četař, rotný); ro tm istři (gážisté mimo 
hodnostní třídu: rotmistr, štábní rot- 
mistr, praporčik); nižší (subalterní) dů 
stojníci: podporučík, poručík, nadporu 
čík, kap itán ; vyšší důstojníci (zv. též 
štábní): štábní kapitán , major, podplu- 
kovník, plukovník; generálové (V.—IL 
hodn. tř.): brigádní, divisní, a rm ádn í g.

H odnota poplatná, h. předmětu, kterou 
úřad  pro vym ěřování poplatků ustano 
vený béře za základ  pro vym ěření po
platku.

Hodnota v matematice, veličina, ozna
čení pro číslo, jest vy jádřena  pom ěrným  
číslem m ěřitelných veličin stejnorodých, 
nebo jest výsledkem výkonu početního. 
Hodnoty jsou přesné, n. přibližné, stálé 
n. proměnné, mózné a převratné.

Hodnota peněz, o* peníze.
Hodnota užitková, na  př. obilního 

hospodářství, t. j. percentuální číslo vy
počtené z formulky

čistota X klíčivost,
100

jíž se řídí množství výsevu.
Hodňov (Honetschlag), o. v Č., okr. Č 

Krumlov, 1102 ob. (8 č.). Naleziště tuhy, 
cihelna.

Hodograf (řec., hodos, cesta postupné
ho pohybu), křivka, kterou obdržíme, 
když postupné hodnoty rychlosti pohy
bujícího se tělesa naneseme jako přím o
čaré úseky od společného bodu (podle 
velikosti a směru) a spojíme jejich ko
nečné body. q, kinetika.

Hodolany-Rolsberk, o. n a  Mor., okr. 
Olomouc, 6625 ob. (5804 č.). Část města 
Olomouce.

Hodonice, o. v Č., okr. Milevsko, 334 
č. ob.

Hodonice (Hódnitz), o. n a  Mor., okr. 
Znojmo, 916 ob. (86 č.). Sladovna, hosp. 
sklady, pěstění znoj. okurek.

Hodonín, o. v Č., okr. Chrudim, 227 
č. ob.

Hodonín, o. v Č., okr. Prachatice,
Hodonín, okr. m. na  Mor., 13.200 ob. 

(11.247 čs.). Sídlo okr. ú řadů, velitelství 
a náhr. korouhev jezd. p luku  č. 7, posád
kové velitelství, reálka, obch., hosp., p rů 
mysl. a dívčí prům . šk., zámek, meteorol. 
stanice; cukrovar a rafin. cukru, liho
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var, tov. poživatin, kůže, tabáková, plet. 
zboží, lihovar. Kult. ohnisko morav. Slo
vácká (Dům umělců). V okolí uh. doly a 
četné výskyty nafty, hl. u Nesyt. V blíz
kosti rozsáhlé cihelny. Rodiště presid. 
Masaryka.

Hodonín, o. n a  Mor., okr. Boskovice, 
272 č. ob.

Hodoňovice, o. n a  Mor., okr. Místek, 
447 č. ob.

Hodonský Pavel (* 1879 v Lanžhotě), 
prof. v Ružomberku, h istorik  církevní a 
literární.

Hodos, o. n a  Slov., okr. Dun. Středa, 
1062 m. ob.

Hodoš, srbský k lášter u A radu v dneš
ním  Rum unsku, dočasné sídlo srbských 
aradských  biskupů.

Hodonsice (Holletitz), o. v Č., okr. K la
tovy, 1019 ob. (31 čs.). El. dr., tov. smut- 
kového zboží, zem. zb.

Hodov, o. n a  Mor., o. Velké Meziříčí, 
535 č. ob.

Hodovanec (huculsky), chuďas, adopto
vaný bezdět. manž., k teří tomuto svůj 
m ajetek namnoze ještě za svého života 
připisují k neobmezenému vlastnictví 
s výhradou výměnku.

Hodr Jakub (* 1848 v Čejkovicích, f  1927 
v Brně), za studií přítel M asarykův, p ro 
fesor dějin v Brně, kde stal se prelátem  
kapituly; psal s ta ti o um ění a dějinách 
církevních do Hlídky.

Hodruša, o. na  SI., část m ěsta  Báňské 
Šfávnice a Báňské Bělé, 1739 čs. ob.

Hodružský, pseud. Fr. Rich. Osvalda.
Hodság (Hočák, Hocsák), nyní úředně 

srbsky Ocasi, městys v Jugoslávii, v jih.- 
záp. Báčce, 5103 ob., převážně zeměděl.

Hodslavice, o. na  Mor., okr. Nový Ji
čín, 1739 ob. (1065 ev.) obyv. Rodiště Fr. 
Palackého.

Hodule, n a  Mor. Přerovsku  obyčejně 
jalovice, zakoupená i vykrm ená na  obec. 
ú tra ty  k posvícenské společné hostině.

Hody, o. n a  Slov., okr. Galanta, 445 ob. 
(331 čs.).

Hodyně, o. v Č., okr. Hořovice, 257 č. ob.

Hodža (z persk. cha- 
vadža, obchodník, k u 
pec), v turečtině název 
mohamed. učitele, hl. 
náboženství. V Bosně 
a Hercegovině všeob. 
používaný titul učitelů 
n a  moham. školách.

Hodža Michal Milo
slav (• 22. IX. 1811
v Rakši, + 26. III. 1870), 
jeden ze zakladatelů  Micllal MiJoslav 
spis. slovenštiny. Stud. Hodža.

v Mošovcích, Bánské Bystřici, Rožňavě, 
Prešově a  Bratislavě, kde byl horlivým 
členem Štúrovy lite rárn í společnosti. 
R. 1847 dostudoval teologii ve Vídni a 
přija l m ísto prvého kazatele v L. Sv. Mi
kuláši, kde zdárně působil nejen jako 
kněz a  spisovatel, ale i organisátor a  
buditel lidu. Na jeho faře působili vý
znam ní slovenští spisovatelé jako Zábor- 
ský, Nosák, Hroboň, Novák, Krčméry, 
Ondřej Hodža a Ján Kmeti, tam  vznikl 
Tatrín, spolek pro šíření slovenské lite
ra tu ry  a tam  byly pro jednávány  i otázky 
politické. Za revoluce dal se cele do s lu 
žeb svého lidu a  vznešené myšlenky vy- 
m aniti národ z područí m aďarského. Byl 
jedním  z d irektorů  slovenského povstání, 
ale rozešel se se Štúrem  pro odpor ke 
krveprolévání. Po nezdařeném  odboji se 
vrá til  do Mikuláše ozdoben sice řádem 
F ra n tišk a  Josefa, ale pokládán za poli
tického buřiče. Když pak s úsvitem  svo
body zaváděl liturgické noty a vracel se 
k s ta robra trským  obřadům, hlavně však 
proto, že stál. ostře proti unii s m aď ar 
skými kalvímy, jež měla dokonati dílo 
odnárodnění, byl církevními vrchnostmi 
pronásledován, souzen, ale uznán  nevin 
ným  a ponechán v úřadě. Leč po vyrov
nání n a  ná tlak  M aďarů byl dán do pense 
a p řinucen  vystěhovati se ze Slovenska 
do Těšína, kde zemřel. Jeho ostatky byly 
r. 1922 převezeny do vlasti a uloženy na 
hřbitově v L. Sv. Mikuláši. Jako spiso
vatel vynikl duchovními písněmi, jež 
přešly do evangelického zpěvníku a zpí
vají se dodnes. Hlavní zásluhy si však 
získal v bojích o sam ostatnou slovenšti
nu, s tav  se zákonodárcem nového jazyka. 
V knize Epigenes slovenicum (1847) po
dal jednak  výklad hláskosloví a  tvaro 
sloví, jednak  obhájil Š túrův krok, ačko
liv v otázce pravopisné se s n ím  rozchá
zel, stavě se proti fonetice a přidržuje se 
etymologie. P ro ti Kollárovým Hlasům 
(cg napsal spis Dobruo slovo Slovakom 
súcim na  slovo (1847) a Větín o sloven
čině (1818), kde há jí mladého jazyka a 
snaží se dokázati, že jazykovým středem 
Slovanstva není čeština, ale slovenština, 
jež není nářečím, nýbrž řečí úplně sam o
sta tnou  a s m ladší svou sestrou češtinou 
docela rovnoprávná. Byl také zručným 
básníkem , třebas svou skladbu Viero- 
slavín zanechal v rukopise (ukázky vy
šly v Orle). Jako obránce národa napsal 
něm ecky plam ennou brožuru  Der Slo- 
w ak (1848).

Hodža Milan, JUDr. (* 1. II. 1878 v Sú- 
čanech), slov. politik, 1903 zal. Slovenský 
Týždenník, budící národně i hospodář
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sky slovenský liil, vytyčující slovenské 
politice směrnice demokratické a  h lá sa 
jící jednotu československou. Roku 1905 
zvolen do uherského říšského sněmu 
jako jediný Slovák. Po p řev ra tu  před 
seda likvidační komise v Pešti, státn í 
ta jem ník  v m inisterstvu vnitra, roku 
1919 m in is tr  unifikační, 1922 m in is tr  ze
mědělství, pak m in istr  školství, spolu 
profesor historie p ři univ. Komenského, 
vydal Československý rozkol (1920). Od 
1924 president Čs. Akademie zeměd. — 
l i t . :  Sborník Milana Hodži 1930.

Hodža Ondřej (* 15. IX. 1819 v Rakši, 
f  28. VII. 1888 v Súčanech), slov. spisov., 
m ladší b ra tr  Michalův, byl ev. farářem  
v Súčanech. Zúčastňoval se ruchu  poli
tického a literárního. Otec Milana H.

Hodžovo, obec v jihozáp. Slovensku, 
v pol. okr. llloho veckém, čítající asi 80 
domovních čísel. Jméno dosta la  podle 
Mil. Hodži, neboť vznikla n a  s tá tem  za
brané půdě r. 1924, tedy v době, kdy 
Hodža byl m inistrem  zemědělství.

Hoefnagel Jiří (Joris, 1542—1600), dvor
ský m alíř  Rudolfa II. Maloval hlavně 
miniatury.

Hoegg Řehoř Jan  (1800—1873), premon- 
s t r á t  tepelský, psal kázání.

Hoek van den Jan  (1611—1651), nizoz. 
rytec a  m alíř  z Antverp, působil jako 
dvorní lékař v Rakousku (do 1647). Jeho 
obraz Filemón a Baucis v galerii Spol. 
vlast, přá te l um ění v Praze.

Hoelperl Anton (* 1820 ve Slavkově, 
t  1888 v Praze), čes.-něm. m alíř  podobi
zen a genrista. R. 1851 v Karl. Varech, 
od 1853 v Praze, věnoval se hl. národop. 
malbě něm. lidu.

Hoena-Senftová Hedvika (1855—1923), 
m alířka  v Praze, mal. portréty.

Hoene-W ronski Józef M aria (1778— 
1853), polský m ystik  a reformátor. Bojo
val pod Koácziuszkem za svobodu Pol
sky a po nešťastném  skončení povstání 
usídlil se ve Francii. Je původcem pol
ského mesianismu, idey obnovy Evropy 
ve sm yslu náboženském, filosofickém a 
politickém. Napsal řadu  spisů m atem a
tických, filosoficko-náboženských a m ys
tických.

Hoenig Fritz (1848—1902), něm. vojen
ský spis., účastn ík  válek r. 1866 a  1870— 
71, au to r  voj. spisů stratég, i historických.

Hoesick Ferdynand (1867), pol. lit. h i 
storik  a redaktor K urjera  Warsz. Psal 
o Slowackém, Krasiňském, Mickiewiczi, 
Tam owském, Sienkiewiczi.

Hoetzel Jiří, JUDr. (* 10. IX. 1874 v Sta- 
něticích u Domažlic), ř. prof. správní vě

dy a  p ráva  správního n a  univ. Karlově, 
býv. sekční šéf v min. vnitra. Napsal: 
N auka o sp rávn ích  aktech (1907), Strany 
v rak. řízení správním  (1911) a  j. Po pře- 
vratě spolupracoval n a  vybudování ú s ta 
vy Čsl. republiky a napsal spis Ústava 
republ. Čsl. (r. 1920) a  j.

Hof, Q* Dvorce.
Hof, m. v Horních 

Francích, 41.377 ob., 
po požáru 1823 nově 
vystav.; velmi roz
větvený prům . (tkal

covny, přádelny, 
strojírny, výr. por- 
culánu a chem iká
lií). Připom íná se 
1080, 1200 městem,
připadlo 1810 Ba- 

Znak mčsta VOrsku.
Hofu- Hof Eman., PhDr.

(* 1896), vrch. techn. 
kom isař v Praze; roku 1922 vyslán do 
Francie, kde studoval zařízení a  pracov
ní metody v aerodynam ických laborato 
řích. Po n áv ra tu  přidělen  k min. veř. 
prací a k voj. leteckému ústavu při MNO. 
Šéfredaktor časopisu Letectví.

Hof Karel Vít. (* 16. VII. 1826 v Praze,
f  9. VIII. 1887 v Kundraticích), čes. spi
sovatel beletr., redigoval Pražského Posla 
a Rodinnou kroniku, psal články náro 
dopisné o Číně, Japonsku, Indii, pod 
pseudon. K. Havelký historické články 
o pražských kostelích, 1868 vydal Dějiny 
velkého Národ, divadla v Praze.

H ofbauer Arnošt (* 26. IV. 1869), prof. 
na uměl.-prům. škole v Praze, m alíř  a 
grafik, ilustrátor, uměl. spisovatel.

H ofbauer Fran tišek  (1809—1849), m alíř, 
portretista , žák Rubenův.

H ofbauer Karel (* 1816), m alíř  m in ia 
tu r  v Praze.

Hofdijk Willem Jacobszoon (1816—1888), 
holand. spisovatel; ve svých básních a 
prosaických spisech líčil starší dějiny 
svého národa.

Hofel Blasius (1792—1863), řezbář a 
mědirytec, učitel Akademie ve Vídeň. No
vém městě.

Hofer Andreas (* 1767 v hostinci „Am 
Sandu u Sv. Leonarda, kde byl později 
hostinským), vůdce Tyrolanů v boji 1809.
8. dubna 1809 uveřejnil podle pokynů 
z Vídně provolání ke zbrani a napadl 
s domobranou Bavory, takže již 14. IV. 
rak. vojsko vtáhlo opět do tyr. hlav. m ě
sta. P ři Napoléonově rychlém postupu na 
Vídeň se Tyrolsko dostalo opět do moci 
francouzské; tu II. zvítězil n a  hoře Isel, 
Inšpruk  opět osvobozen a  H. prohlášen 
vůdcem sedláků. Po bitvě u Slavkova 
pronikl nepřítel do Tyrol, H. však opět
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zvítězil a p řinu til  nepřítele k ústupu. Ví
deňským m írem  (14. října) bylo Tyrol
sko a Vorarlbersko ponecháno nepříteli.
H. se podrobil a vydal k lidu mírové pro 
volání. Dne 12. listop. však znovu volal 
horaly do zbraní, tentokráte  však byl ne
přítelem  odražen, uprchl do hor, byl 
však zrazen, ital. vojskem za ja t a do
praven do Mantovy, kde byl 20. února  
1810 zastřelen.

Hofer Josef, pseudonym y Josef Hříva, 
Jakub  Posolda a  Rectus (* 1871 ve Sno- 
vídkách), 1910 fa rá ř  ve S tarém  Hrozen
kově, katolický modernista, povídkář; 
všeobecně znám  svým bojem proti arcib. 
Kohnovi. Vydal: Bohyně na  Žitkové
(1912), Povídky z Kopanic (1916). a* Li
dové Noviny 1917, 147.

HBfer Hans (* 1843 v Lokti), čes.-něm. 
(rakouský) geolog, cestovatel po Špicber- 
kách, Sev. Americe a  stř. Evropě, kde 
studoval hlavně ložiska uhelná  a petro
lejová, 1879—82 profesorem báňské akad. 
v Příbram i, pak v Lubně, a u to r  řady  od
borných spisů.

H5fer Karel (* 1792 v Mittweidě v Sa
sku, f  1867), medailér, m istr  jeh lá ř  a m ě
šťan  pražský od r. 1819.

van ťH off Jacobus Henricus (1850— 
1911), hol. chemik a prof. chem. na  univ. 
berlínské. Zakladatel stereochemie (Q*). 
R. 1901 obdržel Nobelovu cenu pro che
mii. Sp.: Chimie dans Tespace (1874), 
Etudes de dynam ique chimique (1884).

Hoff Jindřich, m alíř  olt. obrazů v Brně, 
1713—51.

HSfflein, Q, Hevlín.
Hoffler Karel Adolf K onstantin (* 1811 

v Memmingách, f  1897 v Praze), profesor 
Karlovy university, katolický historik, 
první vydavatel p ram enů  k poznání do
by předhusitské, vychovatel Rezka, Ka
louska a Jirečka, nálezce zlomků h lahol
ských; vydal řadu  spisů o dějinách s tře 
dověku.

Hdffding H arald  (* 1843), dánský filo
sof, od r. 1880 profesorem v Kodani; 
v psychologii zastává přísný  voluntaris- 
mus, vůli pokládá za prvotní formu du 
ševního života. Psal pojednání o psycho
logii, etice, noetice a dějin, filosofii (Spi- 
noza, Darwin, Kant, Rousseau, Kierke- 
gaard, Bergson).

Hoff Bogumil (1829—1894), pol. etno- 
graf. Sp.: Lud. Cieszyňski (1888).

Hoffiller Viktor, Dr. (* 1877), archeo
log, profesor záhřeb. university. S Abra- 
mičem uspořádal Buličev Zbornik (1924).

H offm ann Antonín, mědirytec v P ra 
ze, 1782.

Hoffm ann Antonín (* 1866 v Praze), 
a rciděkan na  Vinohradech, politik a li
dum il; vydával od 1904 k a lendář Svatý

Josef a  časopis Květy lásky, psal povíd
ky a h ry  divadelní.

H offm ann A rthur, JUDr. (* 1857), švýc. 
s tá tn ík ; r. 1914 zvolen spolkovým presi
dentem.

H offm ann Augustin, MUDr. (* 13. IX. 
1872 v Podbabě), čes. odb. a škol. lékař, 
odborník nemocí plicních, 1920 ředitel 
Student, zdrav, ústavu. Vypsal p rvní 
důkl. výzkum tuberk. školní mládeže 
v Čechách. Vědecky obíral se hygienou 
pekařstv í a soc. chorobami, p řed n ášk a 
mi a  filmem, zvi. p ro ti tuberk., pohl. cho
robám a alkoholismu.

H offm ann Balcar, řezbář v Praze, 1590.
H offm ann Baltazar, pražský zvonař 

v 17. st.; lil zvony pro Emauzy.
H offm ann Boromeusz Karol Aleksan- 

der (1798—1875), polský spisovatel, ú č a s t 
ník povstání r. 1830 a em igrant; založil 
časopis Polská Themis. Sp.: La natio- 
nalité  polonaise détruite  a j.

H offm ann Camill (* 31. ř í jn a  1879 
v Kolíně v Č.), něm. spisovatel. Uplatnil 
se jako význačný lyrik v okruhu berlín 
ského časopisu „Insel“. Vydal Adagio 
stiller Abende (1902), Die Vaše (1911), 
Deutsche Lyrik aus Osterreich (1911), 
Briefe der Liebe (1913). Psal o české ku l
tuře a  p řek ládal z češtiny a  franštiny.

H offm ann E rnst Theodor Am adeus 
(1776—1822), něm. básník, hudebník a m a 
líř; věnoval se od mládí hudbě; jeho opera 
Undine m ěla 1816 v Berlíně velký úspěch. 
Jako básník  spojoval neobyčejný reali
stický smysl s rom antickou bujnou fan 
tasií, jež je p ř ís tu p n a  jak  ironii a  gro
tesce, tak  strašidelnosti a mystice. Jako 
m alíř  byl H. m istrem  v kresbě grotesk
ních postav a v karikatu ře .

H offm ann František, mědirytec v P ra 
ze, 1822—42.

H offm ann F ran tišek  (* 1711 ve Vídni, 
f  1773 v Brně), jesuita; vydal v Praze a 
v Olomouci několik děl o filosofii.

H offm ann Friedrich  (1660—1742), vy
nikající něm. lékař a  chemik, prof. univ. 
v Halle od r. 1693, kde založil zvi. školu 
své nové soustavy lékařské, t. zv. mecha- 
nicko-dynaimické, p ro ti  stávajícím  che- 
miatrickým. věnoval zvýšenou pozornost 
miner. vodám a jejich léčeb, účinkům, za
vedl něk te rá  léčiva (t. zv. Iloffm. kapky, 
éter a  líh v porn. 1:3, liquor anodynus). 
Sebr. spisy v jaz. latin. (Ženeva 1748— 
53), úplné (Neapol 1763 v 27 sv.).

H offm ann H ans (f kolem 1592 v Praze, 
podle jiných ve Vídni), norim berský m a 
líř, žil u dvora cis. Rudolfa II. v Praze; 
m alíř  zvířat, květin a kopista.

H offm ann Heinrich August v. Fallers- 
leben (1798—1874), něon. básník lyr. a 
germ anista , 1823—42 knihovníkem  a pro
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fesorem něm. jaz. ve Vratislavi, p ropu 
štěn za svoje „Unpolitische Lieder“ ; do 
1848 cestoval po Německu, 1853—60 ve 
Výmaru, pak  knihovníkem  vévody Rati
bořského n a  zám ku Korvei. Napsal m no
ho básní lyr. a  písní, z nichž některé 
znárodněly (zn. Deutschland, Deutsch- 
land  uber alles z r. 1841 s ta la  se hym- 
ncu); vydal sbírky nár. písní různých 
národů  a epoch, dějiny něm. písně ko
stelní, Fundgruben fů r  Gesch. deutsch. 
Sprache und Lit., 1830—37, Spenden zur 
D. Literaturgeschich., 1844 a j. a  autobio
grafii Mein Leben, 1868 v 6 sv.

H offm ann Heinrich (1809—1894), něm. 
lékař, básník  a spisov. pro mládež, je
hož Der Struwelpeter z r. 1847 vyšel 
v několika stech různých vydání, a 
Gedichte z r. 1842.

Hoffm ann Jan  (* ve Svídnici), český 
bohoslovec XV. věku, m istr  učení P raž 
ského; 1409 opustil pro Husovy refor
my P rahu , 1413 biskup v Míšni, kde 
t  1451; vydal několik spisů dogmatic
kých.

Hoffm ann Jan, sochař a malíiř v P ra 
ze, 1736.

Hoffman Jan  (* 1598 v Nové Vsi, f  
1678 v Praze), .mistr filosofie a  b aka lá ř  
bohosloví, vynikající kazatel.

Hoffm ann Jan, m alíř  v Přerově, 1752.
H offm ann Jan, kn ih tiskař v Olomouci 

v 1. 1630—34.
H offm ann Josef (* 1835 v Soběslavi, 

t  1899 v Hradci Jindřichově), probošt a 
prelát, profesor církevních dějin  v Čes. 
Budějovicích; psal do Pam át. archeol.

Hoffm ann Josef Petr, církevní historik
XIX. věku, profesor v Plzni; vydal m o
nografii o sv. Ludmile s chronologický
mi tabulkam i (1838).

Hoffm ann Karel, mědirytec v Praze, 
1819.

Hoffman Karel (* 12. XII. 1872), český 
virtuos n a  housle, spoluzakladatel a  pri- 
m arius Českého kvarteta, žák Benne- 
vitzův. Od r. 1922 je prof. m istrovské 
školy n a  praž. stát. konservatoři. Jeho 
h ra  vyznačuje se čistotou tónu, krásným , 
procítěným přednesem a virtuosní tech
nikou. o* české kvarteto.

Hoffman Karol (1798—1875), pol. histo 
rik  a  redaktor Kroniky emigracie polské
(1838). Sp.: Cztery powstania, Obraz rzq- 
du i praw odaw stw a daw.nej Polski, Król 
wygaianiec, O panslawizmie zachodnim, 
Úpadek domu Sobieskich a j.

Hoffmann K ristián  (* 1664 v Petzau, 
t  1707 na  Strahově), převor p rem onstrá t
ský; vydal tř i  díla o filosofii.

Hoffmann Max, dvorský m alíř  v P ra 
ze, 1601.

Hoffm ann Robert (1834—1869), němec
ký chemik, prof. pražské polytechniky; 
hlav. vědecké práce v oboru agrochemie.

H offm ann Štěpán Josef (* 1859 v So
běslavi, f  1914 v Hradci Jindř.), kvard ián  
fran tiškánský; psal kázání do Kuldovy 
Posvátné kazatelny.

H offm ann Tomáš (1811—1865), m alíř  
v Praze.

Hoffm ann Václav (* 1738 v Praze), m a 
líř v Praze 1770.

Hoffm ann Zachariáš, řezbář v Praze, 
1708—1715.

Hoffm annova z Taňskich Klementyna 
(1798—1845), polská spisovatelka pedag. 
Sp.: Krystyna (1841), Jan  Kochanowski 
w Czam ym  lesie, K arolina a j.

Hoffmannova Marie (* 1862 v ftečko- 
vicích, f  1918 v Bystřici p. Ilost.), řed i
telka škol moravsko-ostravských, orga- 
n isá to rka  českého učitelstva a  pracov
nice v ženském hnu tí moravském.

H offm annová Marie (* 1876), m a lířka  
v Kr. Poli.

H offm annské kapky (Spiritus aethe- 
reus), směs 1 části éteru a  3 částí alko
holu (Q* Fr. Hoffmann), užívá se jí (10— 
25 kapek na  cukr) p ři mdlobě, hyster. 
záchvatech.

Hoffmeister Adolf ( ' 15. VIII. 1902), 
český spisovatel. Píše básně, feuilletony, 
veršované doprovody k  vlast, liter, a  di
vadelním karika tu rám .

Hoffmeister Ferdinand, PhDr. (* 2. IL 
1875 v Mnich. Hradišti), čes. klas. filo
log, středošk. prof., posledně řed. gym
nasia  v Jindř. Hradci; 1905 n a  stipend. 
studij. cestě po Itálii a  Řecku. Spisy: 
O chronol. komedií Plautových, O Theo- 
kritovi, pro gymn. vydal Ilias a Odyseiu, 
výbor z básní Horatiových a  řadu  člán
ků v odb. listech.

Hoffmeister Franz  (1754—1812), něm. 
hudeb, sk ladatel; založil 1800 s Kůhnlem 
B ureau de m usique v Lipsku (nyní C. F. 
Peters), 1805 vystoupil z firmy a  vrátil 
se do Vídně. Složil opery Telemach a 
Rcsalinda a  mnoho skladeb koncertních. 
Zachována jeho obsáhlá -korespondence 
s Beethovenem z r. 1800—03.

Hoffmeister Franz  (* 1850), vynik. ně 
mecký fysiolog; 1883—96 prof n a  univ. 
v Praze, pak  ve Štrasburku. První zkry- 
stalisoval vaječný bílek.

Hoffmeister Karel (* 26. IX. 1868 v Lib- 
licích), liud. sklad., prof. mistrovské ško
ly k lavírn í stát. hud. konservatoře v P ra 
ze. R. 1898 prof. st. konservatoře hudeb
ní teorie a dějin, od r. 1919 mistrovské 
školy. Vedle odb. č lánků napsal tyto 
knihy: Bedř. Smetana, Ant. Dvořák,
Kompendium klav. vědění. Ze skladeb
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tiskem: Tri je pesmi, O sm utných  lás
kách, Serenády, P ohádka  Máje a j.

Hoffnung, o. v Č., okr. Něm. Jablonné, 
246 n. ob. Zřícenina Můhlstein.

H offru Dismas Josef Ignác (* 1696 
v Brně, f  1747), m ístosudí m oravský; 
chystal obšírné dějiny Moravy, vydal 
Ju ra  m ulierum  ex ju re  canonico (Praha 
1718).

Hoffstedier Jan  Kašpar, m alíř  v P ra 
ze, 1680—8o.

Hofgastein, o* Gastein.
Hofiler Viktor, Dr., a* HoffiUer Vik

tor, Dr.
H ofm an Antonín, m ěditiskař v Praze; 

jeho syn Jan  (1790—1849), m ěditiskař, 
m ajitel umělecké m ěditiskárny, m a líř 
ského lisu a lisu n a  noty od r. 1841; vedl 
též závod uměleckými předm ěty a h u 
debninami, jakož i půjčovnu hudebnin.

Hofm an Bedřich R ichard (* 1812
v Lipsku), kn ih tiskař v Praze.

H ofm an Franjo, Q* Hofman. F rantišek.
H ofm an F ran tišek  (* 1789), mědirytec 

a  měšť. v P raze od r. 1820; jeho syn  Ka
rel (* 1822 v Praze), mědirytec.

H ofm an Fran tišek  (1850—1893), sokol
ský pracovník, náčelník chorv. Sokola, 
záhřebský učitel tělocviku; kdysi dobro
volník ve válce srbsko-turecké; vůdce 
chorv. Sokolů na  zahraň, sletech. Spolu- 
redigoval 1876, r. 1890 založil časopis 
„Gim nastika“. Vypracoval po českém 
vzoru chorvat. terminologii odbornou.

Hofm an F ran tišek  (* 1891), m alíř  po
dobizen, žák Ženíškův.

Hofm an z G rúnbuhelu a ze Střekova 
(z G runpluchu, Grúnpichlu, Grynpihlu), 
šlecht, rod štýrského původu v 16.—17. 
stol. v Čechách; členové jeho ve význ. 
dědič, ú řadech  zemských, jichž zbaveni 
pro účast odboje proti Ferd. II. R. 1730 
rod vymřel. Ferd. z Gr. (* 1607) zanechal 
obsáhlou knihovnu.

Hofm an Jan  (* z Vídně), m alíř  v P r a 
ze r. 1770; byl důstoj. pol. m aršá lk a  F i
lipa Browna.

Hofm an Jan  (f 18. III. 1917), četař-pi- 
lot franc. legií. P řed válkou zam ěstnán 
jako kožišník v Paříži. Po vypuknutí 
světové války vstoupil ihned s jiným i 
dobrovolníky do cizinecké legie a  p ř i 
dělen k rotě „Nazdar41, s níž zúčastnil se 
všech bojů. U ArrasU těžce zraněn; po 
uzdravení přih lásil se k letectví; v posled
ním  boji padl, když se m u dříve podařilo  
zničiti německé letadlo.

Hofm an J., pseud. Svatopluka Čecha.
Hofm an Jan  (1780—1860), rytec pečetí 

v Praze; z jeho synů  žáků akadem ie 
um ění byl Jan  (* 1808) rovněž rytcem 
pečeti a  Tomáš (1810—1865) m alířem  
portrétů  a  pokojů.

Hofm an (Ješek) Jan, PhDr. (* 18. I. 
1883 n a  Vinohradech), čes. h istorik  um ě
lecký; od r. 1922 ředitel ú řad u  ochr. pa 
m átek na  Slov., 1923 spoluzaklad. b ra ti 
slavského Vlastivěd, m usea, význam ný 
pracovník student., spoluzakladatel Sva
zu čsl. studentstva. Vydal Ochranu p a 
mátek, P am átk y  slovenské (1930).

H ofm an Jan  F ran tišek  (f ca 1766), m a 
líř olt. obrazů a  fresek ve Slezsku a n a  
Moravě.

H ofm an Jan  Michal (ca 1650—1736), 
m edailér v Kremnici a  v Praze.

H ofm an Jindřich  Ondřej (* 1580 v Jab- 
lonném, f  1646 v Praze), bohoslovec k a 
tolický; vydal Occularia (1637) a  Zrcadlo 
náboženství (1645).

H ofm ann Josef Kazimír (* 1876), pol
ský k lav írn í virtuos, syn kapeln íka  a 
operet, skladatele, žák R ubinsteina a 
ď A lberta ; koncertoval již ve věku 10 let; 
od r. 1895 pak h rá l s velkým úspěchem 
po celé Evropě i v Americe. Napsal dvě 
cenné školy h ry  k lavírní a  složil něko
lik skladeb a symfonii The H aunted 
Castle (1919).

Hofm an Ladislav (* 15. VI. 1876 v Me
ziříčí u Opočna, f  3. XI. 1903 v Brně), 
český historik  školy Gollovy; vedle p ř í 
spěvků do ČČH. a překl. z franc., němč. 
a ru štiny  napsal obsáhlá historická díla 
o Mickiewiczovi, husitství, Bismarckovi 
a j. Sebr. spisy vyšly 1904, liter, k r itika  
jeho d íla  od J. Golla.

H ofm an Ludvík (* 1879 n a  Kr. Vino
hradech), čes. herec filmový a přední 
pracovník  Organisace čsl. film. herectva 
a zam ěstnanců  výroben, jejímž byl před
sedou po řad u  let. Herec rolí cha rak te r 
ních ve filmech české výroby v atelie
rech domácích i zahraničních.

H ofm ann Ludwig, von (* 1861), něm. 
malíř. Na stud. cestách po Itálii vytvo
řil si vl. fantast, sloh Hl. díla: Na břehu, 
Adam  a  Eva.

H ofm ann M ikuláš (* 1845 v Horách 
Matky Boží u Sušice, + 1907 Slatiňany), 
český chemik a  spisov. Napsal několik 
učebnic chemie pro stř. školy a  učitel, 
ústavy.

Hofm an Robert (* 1834 v Těchobuzi, 
f  1869), profesor chemie n a  technice 
v Praze.

H ofm an Václav (* 1850), m ědirytec a 
obchodník obrazy, m ajitel m ěditiskárny 
od r. 1818, po něm  vedla závod jeho vdo
va Barbora.

H ofm ann W alter (* 1879), něm. k n i
hovník, ředitel měst. knihoven v Lipsku, 
au to r  řady  spisů bibliograf., z oboru 
knihovnictví a  s tud ia  psychologie lido
vého čtenáře.
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H oim ann W lastim il (* 1881 v Karlině), 
pol. malíř, figuralis ta  i k ra j in á ř ;  ro 
m antik. Učil se u m istra  Jacka  Mal- 
czewského. Vliv visionářského a symbo- 
listního m alířstv í polského. Vytvořil 
mnoho portré tů  vynik. českých osobností 
(na ,př.: Vojana, Arn. Procházky, Jiřího 
Karáska, Em. Lešehrada a j.). Hojně jeho 
děl je v Karáskově galerii. Souborná vý
stava v Praze 1926.

Hofman Vlastislav (* 6. II. 1884 v Jičí
ně), architekt, malíř, grafik, odbor, spi
sovatel. Vystavoval s „Tvrdošíjným i11. 
Upozornil n a  sebe jako grafik a  i lu s trá 
tor. R. 1917 vydal u Frant. Borového 
v Praze Cyklus třiceti kreseb; ilustroval 
Erbenovu Svatební košili a vydal něko
lik grafických publikací (České hlavy a 
j.). Napsal též k n ihu  uměleckých essayí. 
Podle jeho návrhu  postaveno krem ato 
rium  v Morav. Ostravě; ve stavbě most 
z Resslovy ul. n a  Smíchov, pe třínská  
komunikace. Vypracoval řad u  návrhů  
výprav divadelních her a od něho četné 
umělecky průmyslové práce (sklenice, 
keramika, nábytek, knižní úpravy  a 
obrazy)

Hofman Vojtěch (1807—1866), m alíř  
porculánu v Praze.

Hofm ann Adolf (* 17. I. 1853 v Žebrá- 
ce, f  9. IX. 1913 v Praze), čes. geolog, v 1. 
1889—1909 prof. báňské akad. v P ř íb ra 
mi, kde vybudoval montangeolog. sbírky 
ústavní. Vědecký pracovník n a  poli pa 
leontolog. a prakt. geologie. Sestavil vel
ký systém, herbář květeny terciem i.

Hofm ann Eduard, ryt. (* 27. I. 1837 
v Praze, f  27. VIII. 1897 v Opatii), vynik. 
rak. lékař, prof. soudního lék. na  univ. 
pražské 1864—69, kde přednášel též če
sky, pak n a  univ. v Inšpruku  a  ve Víd
ni. Napsal mnoho prací liter, i vědec, 
v oboru soudního lék., pro něž napsal 
též učebnici (1877, vyšla v 6 vyd.).

Hofm ann Heinrich (1842—1902), něm. 
hudeb, skladatel, žák berlínské Kullako- 
vy akadem ie; zprvu soukr. učitel h u d 
by do r. 1873, kdy věnoval se zcela čin
nosti skladatelské. Velkého úspěchu do
sáhl Uherskou suitou a symfonií Frith- 
jof. Celkem napsa l přes 126 skladeb 
(coery, ski. sborové, orchestrální, kon
certní, ski. komorní, písně, dueta, klav. 
tr ia  a kvarteta, smyčc. kvart, koncerty 
pro cello, flétnu atd.).

H ofm annsthal Hugo (Hofmann). von, 
pseudon.: Theophil Morren, Loris (1874— 
1929), rak. básník. Vzbudil pozornost již 
ve svém 18. r. lyr.-dram. studií Včera
(1892). Něžný vypravěč a essayista, bás
ník Elektry, Růžového kavalíra , Ženy 
bez stínu a  j., z nichž někt. R. S trauss 
zhudebnil. Jeho lyr. d ram ata  a básně

jsou psány plynným  veršem. Do češt. p ře 
loženo dram a Císař a čarodějka, Sobei- 
d ina svatba.

H ofm ann Jindřich  Ondřej (* ke konci
16. st. v Jablonném, t  1616 v Praze), kněz 
zprvu církve podobojí, později 1622 p ře 
stoupil ke katol.; byl farářem  v Načerad- 
ci, děkanem  v Kolíně, Čáslavi, N. Brodě 
a posledně farářem  u sv. Vojtěcha v P ra 
ze. 1637 vydal Ocularia ěi oči skelné s ta 
rého Čecha, soupis kostelů a  k lášterů  če
ských; pochvaluje předky katol. za jejich 
horlivost ve stavbě kostelů, klášt. a  šp i
tálů, 1642 Zrcadlo náboženství, výklad 
obřadů.

Hofmeister August (* 1837 v Brunšvi- 
ku), operní zpěvák v Praze v letech 70.

Hofmeister Rudolf R ichard (* 17. V. 
1868), čes. spisovatel a  básník. Napsal 
Koloběh slávy (1913), Život v pravěku  
(1919), P ravěk Čech, 3 díly (1921, 24, 29) 
(poct. II. cenou Č. A. a cenou m ěsta  P r a 
hy), Zátoka života, 1922 (zvi. cena Č. Ak. 
věd a umění), Extase, úžasy a vidění, 
1922 (zvi. odměna Č. Ak. věd a umění), 
Judith  (1823), Malebné toulky po Če
chách (1925), Ostrov Ráb (1925), Kořeny
(1923), Večer na  vranovickém dvoře (1925), 
Mojžíš, Z ara thustra , Kosmický smích 
(1928), Eopsyché (1927, cena Č. Ak.), Nové 
Rožmitálské obrázky (1929), Mojžíš (1929).

Hofmeyer (Hofmaier) Jan, m alíř  v P ra 
ze, 1806.

H ofm istr (lat. m agister [n. praefectus] 
curiae), ve středov. dvor. úředník  pan. 
dvorů (pův. klášterů), k terý  bděl nad 
vnějším pořádkem  při dvor. obřadech 
a slavnostech. Později byl ú řad  h. rozdě
len na dom. h. a nejvýš, h. (říš. h.), jenž 
předsedal říš. dv. radě. Ve st. státě čes. 
náležel nejv. h. král. čes. k nejvýš, zem. 
úředníkům . Byl předsedou komor, sou
du a předsedal též v král. radě.

Hofreiter Karel, m alíř  v Chebu, 1724— 
1736. Maloval fresky v klášteře Wald- 
sassen.

H ofreuter Kašpar, m alíř  v Chebu, 1550.
H ofrichter Václav (* 1864), m alíř  v T á 

boře, genrista.
Hofrichtrová-M elzrová M arta (* 1872, 

Brno), m alířka  ve Vídni.
H ofrychtéř královský čili dvorský sudí 

(ínad městy královskými), býval v Če
chách pomocníkem král. podkomořího, 
s nímž ve městech král. rozhodovali dů 
ležité spory, vyhrazené králi, nebo jiné 
spory složité, dosazovali konšely král. 
měst. Stejně pro král. m ěsta  věnná byli 
h. králové. 1834 po spojení obou úřadů 
podkom. byl ú řad  hofr. zrušen jako z a 
staralý. P řipom íná se po prvé r. 1324 za 
krále Jana. Na m ísta  h. voleni osvědčení
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rychtáři. Obdobně týž ú řad  n a  Moravě, 
kde na  sněmích předsedal ry tířské kurii. 
Zde ú řad  h. zanikl 1748. Stejně h. dvora 
b iskupství olomouckého a vév. slezského.

H ofstá tter Felix (»* 1741 ve Vídni, f  1814 
v Dyjákovicích na  Mor.); vydal obranný 
spis jesuitský (1782).

Hofstede de Groot (chrot) Cornelis 
(* 1863), nizozem. učenec, 1896—1808 řed. 
mědiryt. kab inetu  v Amsterodamě. 1923 
předs. stát. komise pro péči o pam átky  
v Holandsku. H. přispěl hojně k dějinám 
hol. m alířství 17. stol., je považován za 
předního znalce v tomto oboru.

H ogarth  W illiam  (1697—1764), angl. 
kreslíř, m alíř  a mědiryjec; razil cestu 
novému angl. malířství, nejprve ryjec, 
p ak  žák mal. Thom hilla . Pro bystrý po
zorovatelský ta len t stal se nejv. popiso- 
vatelem m ravů  své doby (Život frejířky). 
Hist. obrazy H. jsou méně ceněny. 1753 
vyšla jeho Analysis of Beauty, z ostat, 
sp isů  zvi. vynikající Graphic Illustra- 
tions of II. Z m ědirytin: Kořaleční ulice.

Hdger Julius Theodor (* 1830 v Praze), 
m ajitel hudeb, ústavu  od r. 1868.

Hdger R. A. (* 1877), mor. malíř, žák 
Herterichův.

Hohe Mense, Vrchmezí, o. v Č.
Hohemnica, o. n a  SI., okr. Kežmarok, 

530 ob. (12 čs.).
H ohenaner Michal ( t  asi 1558), me- 

dailér v Praze, 1557.
z Hohenbergu kn. Žofie Marie Josefina 

Albína, roz. hr. Chotková (t 1. III. 1868),
1. VI. 1900 v Zákupech provd. za arciv. 
F rant. F e rd inanda  ďEste, následn íka  r a 
kouského trůnu, s nímž společně pod
lehla 28. VI. 1914 při sarajevském  a ten 
tátu. Z m anželství jejího narozeny tři 
děti: Žofie (1901), Max (1902) a Arnošt 
1904).

H ohenfnrt, cx* Vyšší Brod, m. v Č.
Hohenelbe, O* Vrchlabí, m. v Č.
Hohenlohe, knížecí rodina německá. 

Významní členové: 1. Friedrich  Karl
Joseph (1814—1884), zabýval se studiemi 
sfragistick. a heraldickými. Žil v Rusku 
jako ad ju tan t  carův. — 2. Chlodwig, 
F ú rs t  zu H.-Schillingsfúrst (1819—1901), 
něm. říšský kancléř, 1866—1870 bavor
ský minist. předseda, 1874—1885 vysla
nec v Paříži, pak od 1880 vedl zahran ičn í 
ministerstvo říše. 1894—1900 byl říšským  
kancléřem. Po sm rti vyšlé Denkwúrdig- 
keiten vzbudily svým obsahem rozruch. 
— 3. P rinz K raft v. H.-Ingelfingen (1827 
—1892), p ruský  generál; velel 1870 dělo
střelectvu před Paříží.

Hohenlohe-W aickersheim  Georg F r id 
rich, nazv. Hollach (1509—1645), čes. pán 
a vojevůdce; velel v bitvě na  Bílé hoře

levému kříd lu  čs. vojsk. Po zabavení 
sta tků  odešel do ciziny a bojoval ve švéd. 
vojsku. R. 1637 obdržel milost a vrátil 
se do Čech.

Hohenstadt, Q* Zábřeh, m. na  Mor.
H ohenstauiové (Staufové), něm. kníž. 

rod. Ověř. praotcem  H. byl F riedrich  von 
Búren (+ 1094), jeho syn Bedřich vysta 
věl h rad  H., přivrženec J indřicha V., 
jeho nejst. syn, Bedřich Jednooký, zdě
dil Švábsko, jeho b ra tr  Konrád III. byl 
něm. králem . II. udrželi se na  trůně  do 
1254. Za B edřicha II. podlehli v boji s p a 
pežstvím. Po meči vymřel rod H. r. 1268 
Konradinem, synem  K onrada IV.

H ohenstein-Ernstthal, m. v Sasku, na 
tra ti Sas. Kamenice—Hluchov. H. zalo
žen před  r. 1550, E. zal. 1680, 1898 slou 
čen H. s E.

H ohenw art Karl Siegmund Graf von 
(1824—1899), rakouský  státník, od 4. II. 
do 28. X. 1871 minist. předseda; usiloval 
o sm ír se slovanským i národy t. zv. 
č lánky fundam entálním i, které však 
Beust a A ndrássy zrušili. Po svém pádu 
vedl rakouskou pravici a utvořil t. zv. 
Hohenwartklub, přísně konservativní 
frakci (česká šlechta, Slovinci, Rumuni, 
němečtí klerikálové a Chorvati). Po od
padnu tí křesf. sociálů 1897 vzdal se po 
litiky. Od 1885 byl presidentem  Nejvýš, 
kontrolního úřadu.

Hohenzollem , pruský  vládní okres; 
1142 km 2, 71.773 ob., země hornatá , nejv. 
vrchol Kornbúhl (866 m n. m.); obyv. se 
zam ěstnává rolnictvím  a chovem dobyt
ka; prům ysl železářský a textilní. Hl. m. 
Sigmaringen.

Hohenzollernovč, něm. panovn. rod, 
vládnoucí do r. 1918; jméno od hradu  
Hohenzollernu; zakladat. rodu je Burk- 
hard  II. (kolem r. 1000); r. 1227 založe
ny byly dvě linie: 1. francká, 2. švábská.

Hohenzollerská Marie Maxmiliána, 
m ecénka 17. stol., 1598 chot Jáchym a 
Ondřeje z Hradce po ovdovění Adam a 
ze Š ternberka; vynikla  jako vychovatel
ka česky uvědomělých svých synů.

H oheperk František, m alíř  v Praze, 
1656.

Hohkbnigsburg, hrad  ve Vogesách, na 
726 m vys. vrchu; r. 1150 znám ý jako 
„castrum  Estufie“ ; od roku 1918 náleží 
Francouzům .

H ohm ann Hyacint 0* 1646 v Plané, 
t  1690 n a  Strahově), opat p rem onstrá t 
ský; rozšířil stavby strahovského k lášte 
ra, obohatil knihovnu a vydal tř i  spisy 
bohovědné.

Hohn František, m alíř  v Prostějově, 
1754.

H ohnaw  Oldřich, m alíř  v Praze, 1348.
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Hohol (Clangula), rod z čeledi hus. C. 
c langula Linn. (h. obecný). Hnízdí na 
tundrách  N. a St. světa. I u nás  se obje
vuje koncem ř í jn a  n a  hlubších vodách, 
otevřených jezerech a řekách a opouští 
je, když tyto počínají zamrzat. Stěhuje 
se pak na  moře neb dále na  jih. Jemu 
blízký je C. islandica Gmel. (h. island- 
ský) a velmi vzácný v Evropě C. albeola 
(h bělavý).

Hohoš, pseud. Matúše Duly.
Hoch Alois Adalbert, pseud. Junius 

(* 3. VIII. 1888 ve St. Boleslavi), česko- 
social. spisovatel a překladatel, od 1919 
knihovník min. veř. prací; před tím  re 
digoval Chvilky, 1911, a  Zrcadlo světla, 
1913. Napsal: Žižka a jeho doba, 1924, 
Třídní boje v dějinách, 1925, a přeložil 
řadu  článků a prací socialistických a so
ciologických.

Hoch F ran t. Borgiáš (* 1833 v Hrub- 
čicích, t  1905 v Terstu), f a rá ř  jaromě- 
řický, místopisec a  archeolog.

Hoch Jan, JUDr. (* 1860 v Hrubčicích), 
t  1925 v Prostějově), českomor. advokát 
a spisovatel. Přispíval do humor, časo
pisů (vídeň. Šotka a  Švandy Dudáka) a 
napsal H anácké obrázky, 1903.

Hoch Jan  (1844—1919), řed. zem. hosp. 
školy ve Vel. Meziříčí, horlivý organisá 
tor zemědělského hnu tí  n a  Moravě a  od
borný spisovatel.

Hoch Jan, dom inikán. kazatel 17. stol.; 
vydal Stálost a  setrvanlivost m ěsta  
Plzně (1673).

Hoch Jan, pseud. V. V. Štecha.
Hoch Josef (* 1835 v Hrubčicích, t  1895 

tamtéž), český politik a sta tkář, 1891 
staroč. poslanec n a  říš. radě. Pracovník 
samosprávný, zasloužil se o hosp. vývoj 
kraje prostějovského; byl 15 let s ta ro 
stou obce Hrubčic.

Hoch Karel, PhDr. (•* 188-4), býv. šéf
redaktor Nár. Listů a spisovatel v Praze. 
Je autorem  prací: Husité a  vá lka  (1907), 
Počátky německého nacionalism u (1920), 
Noviny a j. Knihovník veř. a  universitn í 
knihovny v Praze.

Hoch Řehoř, františk. bohoslovec 18. 
st.; vydal v Praze dva spisy dogmatické.

Hochberg Johann, m alíř  v Berouně, 
1608.

Hoche Lazare (1768—1797), franc. gen., 
pův. štolba; vstoupil v 16 1. do francouz. 
gard a  jako sam ouk brzy postupoval; za 
revoluce se stal poručíkem, vyznam enal 
se jako ad ju tan t u Neerwinden, zatčen 
však po zradě Dumouriezově. Poslav 
Carnotovi podrohný plán pro kam paň  na  
Rýně, brzy propuštěn z vazby, jmeno
ván generálem, vyznam enal se při obra
ně Dunkerque, pak jako velitel Mosel-

ské arm ády, s níž, za pomoci arm. R ýn
ské, vyhnal R akušany  z A lsaska (bitva 
u WeiBenburku). Znovu bez příčiny za
tčen a unikl sm rti jen pádem  Robespier- 
rovým; v srpnu  1794 poslán pacifikovati 
Vendée, kterýžto úkol provedl, spojiv 
m írnost s energií a učiniv odpor nemož
ným  sítí opevněných srubů. 1796 jmen. 
velitelem výpravy do Irska, jež se však 
nezdařila, 1797 jako vrchní velitel arm. 
Mósské dobyl vítězství u předmostí Neu- 
wiedu, ale tažení přerušeno mírem 
v Lubně. P ak  po několik měsíců min. 
války, v rátil se však brzy k arm. a  ze
mřel souchotinam i ve W etzlaru. Byl 
vedle Napoléona nejnadanější revol. gen. 
a naprosto čistý charakter.

Hochegger Franz (1815—1875), německý 
filosof, od 1859 prof. v Praze, spolutvůrce 
Bonitz-Exnerovy reformy střed, školství.

Hochelber F ran tišek  (* as 1793), m alíř  
ve W eiheru u Podmokel.

Hoclienberger F ran t. Augustin, p raž 
ský tiskař od r. 1768. Původně na  Malé 
Straně, později v Klementinu.

Hochepot (franc.), pokrm, zvaný též 
francouzská zelenina, různé maso seka
né, dušené v zeleninách (brukve, řípy,, 
h rášek  a j.) nebo s kaštany  a řetkví.

Hocher Filip (* z Kladrub), stavitel a  
m ěšťan pražský r. 1770.

Hochgarth, o. v Č., okr. Kraslice, 881 
n. ob. Dom. kra jkářstv í, pily.

H ochhans Tadeáš ( t  1788), so ch ař  
v Praze.

H ochhauser Václav (* 1812 v Neustu- 
pově), kn ih tiska ř v Praze.

H ochkirch (srbsky Bukecy), os. v Sas
ku, 10 km  j.-v. Budyšína, znám á vítěz
stvím  rak. m aršá la  D auna nad F r id r i 
chem IL (14. X. 1758); p ruská  arm. z tra 
tila  tam  tře tinu  svého počtu a přes sto- 
děl; Daun se však nepokusil využiti své
ho velikého úspěchu.

Hochland, něm. katolický měsíčník, od 
1903 vychází v Kemptenu nákladem  P. 
H ubera a  redakcí K arla  M utha; proti 
m ěsíčníku Gral představuje sm ěr pokro
kovější, n a  české lite rárn í hnu tí kato 
lické měl značný vliv.

H ochm ann B ohum ír {* 1888), a rch i
tek t v Čes. Budějovicích.

H ochm ann Josef (* 1804 v Načeradci, 
t  1873 ve Vetlé), děkan, buditel češství 
v Roudnici besedami, divadlem i p řed 
náškam i; psal kázání a sta ti o zpěvu du 
chovním.

H ochm an F ran tišek  (1850—1893), uč i
tel tělocviku, propagoval sokolství v H a 
liči. Banátě a Chorvatsku. (Lvov, Zá
hřeb.)

H ochm an Pavel, m alíř  v P raze 1620.
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Hochm an Zachariáš, sochař v Praze, 
1705.

H ochm ayer Petr, m alíř  v Praze, 1766.
H ochráuter Abraham , řezbář v Kutné 

Iloře 1595
H ochreiter Em il (* 27. XII. 1871 v De- 

brecině v Uhrách), rad a  zem. vlády v. v., 
komponista. Od r. 1903 uveřejňoval kom 
posice sborové a instrum entá ln í, mše, 
rekviem, jednoakt. operu a oratorium.

H5chst, kraj. m. v Hessensku-Nassav- 
sku, 31.439 ob., četné ú řady  a továrny, 
p řístav  n a  řece Mohanu (1925: 1976 lodí).

HSchst am Main, kraj. m. v Hessen- 
sku-Nassavsku, 31.439 ob., četné ú řady  a 
továrny, p řís tav  na  řece Mohanu (1925: 
1976 lodí).

H ochstadt an  der Iser, o* Vysoké nad 
Jizerou.

H ochstetter Ferd inand  (1829—1884),
rakouský geolog, profesor ve Vídni. P ro 
bádal geol. porn. Šumavy a Č. Středohoří. 
Procestoval a prostudoval přírodní po
m ěry Nového Zeelandu, T urecka  a  Urá- 
iu. Hl. díla: M adeira (1861), Neuseeland 
(1864), Uber den Ural (1873).

Hochštetno, o. na  SI., okr. Bratislava, 
2457 ob. (2412 čs.). Zemědělství.

H ochtánov (Hochtann), o. v Č., okr. 
Něm. Brod, 316 ob. (34 č.).

Hochstský porculán, výrobky továrny 
na porculán, zal. 1746 v Hóchstu n. Moh.; 
r. 1778 ji k u rf iř t  m ohučský převzal do 
stát. provozu, r. 1798 uzavřena.

H ochštapler (něm. Hochstapler), šej
díř, ničema, k terý  si jem ným  vystupo
váním dodává zdání vznešené osoby.

Hochwacht, týdeník křesť.-soc.; od r. 
1892 vychází nák ladem  ústavu  Concor- 
d ia  ve W in te r thu ru  redakcí Scheiwilera.

Hochwald, o* Vysoká.
Hochwald, O* Hvozd.
Hoič Ivan, PhDr. ('* 1. VIII. 1850 v Sa- 

mobóru, t  31. III. 1921 v Záhřebě), prof. 
v Záhřebě. Pedagog a au to r  učebnic 
historie a  zeměpisu. Matice H rvatska  
vydala  m u Slike iz opčega zemljopisa 
v 6 svazcích.

Hoike (franc. hoqueton, huque, něm. 
Heuke), ve středověku k rá tký  kabá t ši
rokého s tř ih u  do zvonu, obvyklý ve 14. 
st. v Něm. a ve Francii, kde v 18. stol. 
podobný kabátec nosili soudní biřici a 
vojíni zvaní pak hoquetons.

Hojanovice, o. v Č., okr. Humpolec, 
227 č. ob.

Hojemství, ve starém  českém právu 
(zemském i městském) čas soudem  po
volený obžalovanému k rozmyšlení a p ř í 
pravě podání odpovědi n a  žalobu, o k te 
rý směl žalovaný žádati ihned po p ře 
čtení žaloby. Ve městech pražských byla

to lh ů ta  třídenní, v jiných městech 
č trnáctidenní. U většího zem. soudu po
volovala se dvě h., u menšího soudu 
zem. kom orního a purkrabského pouze 
jedno. Žalobci povolováno h. nebylo.

Hojení (léčení, terapie), děj přivádějící 
chorobně změněný organism us do nor
m áln ích  poměrů. Přirozené hojení (sa
movolné h., sanatio  spontanea) je schop
nost, jíž snaží se organism us sám  překo- 
nati škodlivinu, k terá  jej postihla. Tělo 
obsahuje ve svém chemismu, soustavě 
nervové, cévní a  i v jiných, ještě nezná
mých zařízeních, regulační mechanismy, 
které po vniknutí škodliviny (nemoci) 
vstoupí v činnost. Takovým  dějem je 
každé hnisání, hojení rány, uzavření ci
zího tělesa. O branná a hojivá zařízení 
organism u jsou rozm anitá, ale přesto 
mají přirozené hojivé pochody svou h ra 
nici. A zde m á zasáhnouti um ělá  pomoc 
(sanatio arteficialis) prostřednictvím  lé
kaře, k terý  pozorováním průběhu cho
roby vyzkoum á okamžik a způíob svého 
zasáhnutí. Bez něho by se každá zlome
nina, jejíž konce do sebe nezapadají, 
špatně  zhojila; hn isán í v červovitém 
přívěsku slepého s třeva  by ohrozilo ži
vot atd. H lavní úlohou lékařovou je tedy 
zjednati nejpříznivější podm ínky pro 
přirozené hojivé pochody (léčení ratio- 
nelní). To se děje (je-li to možno) odstra 
něním  choroboplodné příčiny nebo se 
tato učin í neškodnou. Tuto příčinnou 
(kausální) léčbu provádí ch irurg  přímo 
operací. Vnitřní lékařství může tak  či- 
n it i  z ř íd k a  (u otravy), jinak  jeho činnost 
sm ěřuje  k celkovému posilování těla, 
šetření, cvičení, zvi. p rostředky t. zv. 
léčby fysikální. O p ř ím £  účinek pokouší 
se léčení léky, jichž účinnost je znám a 
ze zkušenosti a z pokusů na  zvířatech. 
•Podle prostředků, jichž léčení používá, 
mluví se o léčení léky (farmakotera- 
pie), úpravou  výživy (dietetika), vodo
léčbě, elektro-, seroterapii atd. Léčení 
nakažlivých chorob antitoxiny, šerem a 
vakcinam i snaží se rozmnožiti přirozené 
obranné prostředky organism u proti n á 
kaze (seroterapie, o* imunisace).

Hoješín, o. v Č., okr. Chotěboř, 547 č. ob.
Hojkov, o. v Č., okr. Pelhřimov, 492 

č. ob.
H ojná Voda (Heilbrunn), ms. v Č., okr. 

Kaplice, 545 ob. (13 č.); miner. lázně, vý
roba perleťových knoflíků, obora.

Hojovice, o. v Č., okr. Kamenice n. L., 
405 č. ob.

Hojsa Vavřinec (* 1857 v Pištíně, f  1923 
n a  Proseku), fa rá ř;  vydával s Xaverem 
Dvořákem a Hubertem  Dudou od r. 1894 
Katechetické Listy, psal kázání.
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Hojšín, o. v Č., okr. Sedlčany, 140 č. ob. 
Hojsova Stráž (Eisenstrass), o. v Č., 

okr. Klatovy, 903 ob. (30 č.).
Hoke Edmund, MUDr. (* 1874), prof. 

něm. univ. v Praze, znalec bakteriologie.
Hokkaido, nejsevernější ze čtyř vel

kých japonských ostrovů; hl. m. Sappo- 
ro. 94.011 km 2, 2,359.183 ob.

Hokov (Hokau), o. v Č., okr. Podbořa
ny, 303 n. ob.

Hokovce (Egeg), o. na  SI., okr. Krupi- 
na, 582 ob. (51 čs.). Pěstování ovoce a  ze
leniny ve velkém.

Hokusai (hoksai), vl. jm. K atsušika 
Tokitaro (1770—1849), japonský malíř, 
dřevorytec; ilustroval množství knih; 
náleží mezi nejlepší japonské umělce.

Hokus pokus, slova používaná v kou- 
zelnictví; vznikla podle m ínění někte
rých ze slov hoc est corpus m eum  (totot 
jest tělo mé).

Hokynářství, svob. živnost obchodní 
věcmi denní potřeby s výjimkou oněch 
předmětů, k jichž prodeji je třeba p rů 
kazu způsobilosti a které prodávají ob
chodníci sm íšeným  zbožím.

Hol R ichard (1825—1904), nizozemský 
skladatel; byl dirigentem  v Amsteroda- 
mě, složil symfonie, ouvertury, chory, 
písně.

Holain Ludvík (* 1843 ve S taré Bělé, 
t  1916 ve Slavoníně), fa rá ř ;  účastn il se 
s Křížkovským reformy cirk. zpěvu na

Jméno:

Java  a M adura (17 př o v . ) ........................
Sum atra :

Ačin .....................................................
S um atra  Z á p a d n í ..................................
Benkulen ................................................
Palem bang ...........................................
Sum atra  Východní .............................
Lampong ................................................

Riouw ..........................................................
B anka ..........................................................
Billiton ..........................................................
Západní Borneo .......................................
Jižní a Východní B o r n e o ....................
Celebes .....................................................
Menado .....................................................
Molukky ........................................   . . .
Timor ..........................................................
Bali a L o m b o k ...........................................
Tapanuli .....................................................
Džambi .....................................................

Moravě, vydal průvod varhan  k písním 
Zvuky nebeské (1878), zpěvník Plesy du 
chovní (1883), Stopadesát lidových písní 
moravských, řadu  skladeb hudebních.

Holan Jan Arnošt (+ 1921), řed. gymn. 
v Revalu, národovec lužicko-srbský.

Holan Justus Em anuel (* 1878), les
nický spisovatel.

Holan Fran tišek  (* 1812 v Citolibech), 
sochař a  m ěšťan pražský od r. 1835.

Holan F ran tišek  (* 24. VIII. 1882
v Předbořicích), český malíř, žák prof. 
K. V. Maška.

Holan Karel 1893), malíř, grafik, žák 
P irnerův  a  Krattnerův. P ropagátor ne j
mladší generace. Maluje genry a  zákoutí 
z periferie.

Holan Václav Karel Rovenský (* 1644 
v Rovensku, t  1718), kapelník chrám u 
kapitu ln ího na Vyšehradě; vydal řadu 
hudebních skladeb, zejm éna kancionál 
Kaple královská (1694), zabýval se i ka- 
menictvím. o* Bitnar, ĎKDuch. 1926.

H olandská G uayana, O* Guayana.
H olandská Indie (Nederlandsch-Indie), 

osady království holandského v M alaj
ském archipelu a na  Nové Guinei; ob
sahuje  všechny ostrovy mezi 6° s. a 11° 
j. š. a 95—141° vých. d., hl. pak Veliké a 
Malé Sundské ostrovy, Molukky a  záp. 
část Nové Guineje se všemi pobřežními 
ostrůvky. A dm inistrativně dělí se na 
provincie:

km 2 (1925) ob. na  1 kn

131.441 36,403.838 277

55.550 740.340 13
49.534 1,576.317 32
25.887 262.539 10
85.918 830.552 10
93.500 1,039.392 11
28.268 233.012 8

32.392 235.819 8
11.782 160.358 14
4.850 62.979 13

147.211 680.443 5
388.427 1,077.520 3
98.939 2,374.397 24
89.301 939.947 11

498.455 608.716 1
64.281 1,164.337 18
10.546 1,545.931 147
39.418 896.862 23
44.452 180.584 4

Celkem 1,900.152 51,013.878 27
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Z počtu ob. je 209.934 Evropanů, 881.016 
Číňanů, 74.267 Arabů. Ostatní jsou do
morodí Malajci. Velkoměsta jsou: Ba- 
tav ia  (290.408), S u raba ja  (248.961), Sura- 
k a r ta  (151.273), Sam arang  (150.952), Ban- 
dung (136 016), Džokdžakerta (110.120 ob.).

Všechna vyznání m ají svobodu, p ře 
vládá islám, několik mil. domorodců 
jsou animisté, buddhisté a křesťané. Ze 
400 činných m isionářů  je 65 protest., 203 
katol. 1926 bylo škol: pro Evropany 255, 
pro Číňany 71, pro domorodce 290, 10.548 
vesnických škol, 14 škol středních, 41 od
borných, 54 sem inářů  a učilišť řečí. —
V soudnictví vládne zásada, že Evropané 
jsou souzeni podle zákonů své země, 
kdežto domorodci podle svých zvyků. 
Nejvyšší soud je v Batavii. — Zeměděl
ské pom ěry se podobají javanským . Hl. 
se pěstuje: rýže, kukuřice, kassava, 
brambory, tabák, cukrová třtina, indigo, 
káva, guma, čaj. Těží se cín, kam enné 
uhlí, zemní oleje. — 1925 činil dovoz 
862 mil., vývóz (cukr, kaučuk, oleje, 
tabák, čaj, káva, pepř) 1813 mil. hol. zl.
V přístavech 1925 kotvilo 19.974 lodí, že
leznic bylo 7166 km, telegraf, linek 
23.071 km, poštovních ú řad ů  bylo 562, 
telegrafních 877, jiskrových stanic 27. 
Státní příjm y (monopol kaučuku, opia, 
cla, daň  výdělková a z p ř írů s tk u  n a  m a 
jetku) činily 747, výdaje 798 mil. hol. zl. 
Od 1875 je p latidlem  hol. zlatý po 100 cen
tech (asi 13 Kč) a  rijksdaalder, mající 
VA hol. zl. Míry a váhy jsou ho landské .— 
H olandská koloniální a rm ád a  je složena 
z dobrovolníků s 61et. službou (Vs Evro
panů). Má 2 divise (1200 důstojníků), 
počet mužů asi 50.000, z čehož p řipadá
10.000 n a  četnictvo. Velitelem je generá l
ní guvernér. M arinu m á společnou s Ho
landskem. — Politicky se člení H. I. 
na  306 států, které uznávají hol. svrcho
vanost, ale jinak  jsou sam ostatným i, na 
22 s tá tů  s omezenou sam osprávou a k ra 
jiny  bezprostředně holand. vládou sp ra 
vované. Správní rozdělení je: provincie 
(gewesten), gouvernementy, residentství, 
oddělení, pododdělení, distrikt, poddi- 
s tr ik t  a konečně obec. Generální guver
nér je jmenován korunou n a  5 let, sídlí 
v Batavii s 5člennou indickou radou. 
Sněm ovna je složena z 61 (25 domoro
dých) členů, z toho 23 jm enuje  guvernér, 
38 volí provincie. Dějiny o* Holandské 
kolonie. — Liter.: Handboek van N. I. 
(ročenka), Paulus, Graaf, Stibbe: Ency- 
clopaedie van N. I. (1917—1922, 5 sv.).

Holandská in ternacionáln í revne pro 
m oderní tvorbu. Vychází v Amsterodamě 
od r. 1927. Jejími redaktory  jsou tito vy
nikající umělci: o* J. J. p. Oud (archi

tekt), L. Moholy-Nagy (foto-film), W. 
P ijper (hudba). Uveřejňuje články i re 
produkce umělců celého světa  v několika 
světových řečích.

H olandská lite ra tu ra , li te ra tu ra  všeho 
nizozemského národa, H olanďanů i Vlá- 
m ů (v dnešní Belgii). Vznikla n a  vlám- 
ském území, teprve v 17. stol. vedení 
přešlo n a  Holanďany. H. 1. počíná ve 12. 
stol. P rvn í básník  byl Jindřich  z Velde- 
ke, jehož básně se však zachovaly jen 
v hornoněmčině. Vlastní pam átky  jsou 
rytíř, romány, vesměs překlady z f ran 
couzských předloh. Teprve rozvoj nizo
zemských m ěst (Brugy, Antverpy, Gent) 
přivodil rozkvět li te ra tu ry  domácí. Skvě
lým dokladem  této epo-chy je zvířecí ro 
m án Van den Vos Reinaerde, k terý  n a 
byl evropského významu. Občanská poe
sie vyvrcholila díly (mravoučnými a  ly
rickými) Jacoba van M aerlanta, k terý  se 
p rávem  nazývá Vader van alle  dietsche 
Dichters. Založil didaktickou školu bás 
nickou, jejíž hl. zástupce ve 14. stol. je 
Jan  van Boendale. Významní pokračo
vatelé byli: Jan  van Heelu, Jan  de
W eert z Yperů (Nieuwe Doctrinael), Me- 
lis Stoke (Rijmkroniek van Holland). 
Vedle této občanské poesie kvete i poesie 
náboženská, jejímiž represen tan ty  jsou 
Sproke van  Beatrijs a mystické písně 
sestry Hadewychy (zemř. 1336). Vedle 
těchto oborů kvetou světské Sproken, 
jichž hl. básník je W illem van Hilde- 
garsberch. Středověkou poesii uzavírá  
Dirk Potter. P rosa  vytvořila  se až ve
14. stol. Založil ji vlám ský m ystik  Jan 
van Ruusbroec (1294—1381). D ram a vy
rostlo z duchovních her; ne jstarší je 
M aastrichtsche Paaschspel (1350). Svět
ské d ra m a  zlidovělo až v 15. stol. záslu 
hou t. zv. řečnických kom or (Rederij- 
kerskamers), jejichž členové prováděli 
kusy veselé i vážné. Hl. členové těchto 
komor byli Mathys de Castelein, J. B. 
H ouw aert a  Karel van  Mander. Refor
mace přinesla  snahy očistiti řeč, a  po 
spojení nizozemských obcí dostavil se 
rozkvět, nazývaný hol. klasicismem. Na 
vrcholu té to  periody stojí Hooft (pasto
rá la  Granida, tragedie W arenar), Von- 
del, lyrik  a d ram atik  (Lucifer, Adam), 
lyrický básn ík  Huygens (Korenbloemen), 
Cats, Bredero, zakladatel veselohry (De 
Snaansche Brabander), A nna a  M aria 
Tesselschade, duchovní básník  Camhuv- 
zen, d ram a tik  Coster, lyrik Luvken, d ra 
m atik  Asselijn a Heemskerck. L ite ra tu 
ra  v lám ská je representována pouze d ra 
m atiky  Poirtersem  a Ogierem. 18. století 
značí úpadek a zesílený vliv Francie. 
Nad p rů m ěr vynikli: Poot, Langendijk, 
Effen, W illem  a Onno Zwier van Haren,
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Eliška Wolffová a Agata Dekenová, k te 
ré se věnovaly společenskému rom ánu 
současnému. Počátek 19. stol. vyplňuje 
doba rom antiky. Největší osobností jest 
básník a učenec W illem Bilderdijk. Proti 
Napoleonovi vystoupili Helmers a van 
der Palm. Předchůdce rom antiky  je 
Hendrik Tollens, básník vlasteneckých 
Overwintering op Nova-Zembla a jemný 
vyprávěč Staring. Po vzniku Belgie se
skupila  se v Holandsku škola  De Gids. 
Vynikli: Potgieter, Bakhuizen, Costa,
Haar, Beets (Camera obscura), Hase- 
broek (W aarheid en Droomen), Lennep, 
zakladatel historického rom ánu, hum o
rista  M auriku a konečně Douwes Dek- 
ker, tvůrce nej významnější holandské 
knihy Max Havelaer. Zatím  n a  jihu  
vzniká t. zv. vlámské hnutí, k teré si 
obralo probuditi vlám ský jazyk a  uvě- 
domiti národ. Hendrik Conscience n a 
psal národní rom án De leeuw van Vla- 
anderen, P rudens van Duyse vzkřísil n á 
rodní píseň, básnictví se věnovali Beers, 
Dautzenberg, Hiel, Oye, Gezelle, h lava  
školy, Rodenbach, Mont, Lovelingová. 
V 80. letech 19. st. počíná na  severu „mo
derna11 založením časop. Nieuwe Gids. 
Předchůdci sm ěru byli: epik a dram atik  
Emants, básník sonetů Perk, básn ířka  
Lapidorhová-Swarthová. Vůdcem školy 
byl Vilém Kloos, následovníky Gorter, 
Verwey, Eeden, Alberdingk-Thijm. Toto 
h nu tí přišlo do F landerska  až 1890, kde 
byl založen orgán Van nu  en s traks
(1893). Školu representují: Vermeylen
(W andelende Jood), Buysse, Hegen- 
scheidt, Prosper van Langendonck a j. 
Ve 20. stol. není škol, jsou jen  jednot
livci: Louis Couperus, tvůrce společen
ských a antických rom ánů, H erm ann 
Heijermans, Isidoor Querido (sociální 
rom án De Jordaan), Stijn Streuvels, m i
strovský ličitel vlámských sedláků, H er
m an Teirlinck a Felix Timimermans, 
A dama van Scheltema, E duard  Koster, 
Johannes Reddingius, Boutens, básn ířka  
Rcland Holstová, dekadentní Woesteyne, 
de Clercq, bojovník za vlám skou svobo
du, Oever. Z nejm ladší generace dlužno 
uvésti expresionisty Paul van  Ostayena 
(Music-Hall, Het Sienjaal) a  Wiese 
Moensa (De Boodschap, Landing). Orgán 
mladých je Ruirnte, na  severu nak  De 
Stem essayisty Dirka Costera. V d ram a 
tickém básnictví současném  vyniká na  
severu Herm. Heijermans, realistickým i 
dram aty. Zvláštní místo zau jím á J. Fa- 
bricius svým i indickými hram i. Na jihu 
piše Buysse d ram ata  sociální, kdežto Ver- 
hu lst (Jezus de Nazarener, Seminis Kin- 
deren) d ram ata  veršovaná. Mezi básn í
ky Cyriel Verschaeve zau jím á první m í

sto (De van Artevelden, Judas). Expre- 
sionistické d ram a  zastupuje Teirlinck 
(De vertraagde Film, Ik dien). Lit.: Prin- 
sen: Handboek tot de Nederlandsche
Letterkundige Geschiedenis (1920). — V ě
d e c k á  l i t e r a t u r a .  Filosofie. Význam 
H olandska pro filosofii je ten, že bylo 
jedinou zemí svobodného myšlení, kde 
mohli cizí filosofové (Descartes, Locke, 
Bayle, Galilei), církví a s tá tem  doma 
pronásledovaní, volně tisknouti svá díla. 
Význační nizozemští filosofové jsou: za
kladatel mezinárodního p ráva  Grotius 
(1583—69), Geulincx (1624—69), Spinoza 
(1632—77), H em sterhuis (1871—90), positi- 
vista Opzoomer (1821—92), hegelovec 
Bolland (1854—1922), psycholog Heymans 
(nar. 1857). Lit.: Brulez: Hollándische 
Philosophie (1926). — Teologie. H um a
nism us a reformace přinesly teologii 
svobodnější vývoj. Pokrok, díla Coorn- 
hertova, Goolhaesova a zvláště pak Gro- 
tiovo De veritate religionis christianae 
jsou dodnes vážena. V 18. stol. je Am ste
rodam  střediskem  snah  o vědeckou teo
logii. V 19. stol. se vytvořily tř i  sm ěry 
teolog:4 ortodoxní neboli novokalvínský, 
založený Kuyperem a  vedený Badine- 
kem, zprostředkující sm ěr t. zv. ethitíký, 
propagovaný P. D. Chantepiem de la 
Saussaye a J. H. Gunningem a pak m o
derní směr, opírající se o filosofa Opzoo- 
m era a teology Scholtena a Kuenena, od 
kteréhožto sm ěru se odloučilo jeho p ra 
vé křídlo, které zastupuje Roessingh. 
Biblistikou se zabývali Oort, Maněn, 
Bergh, van Eysinga, Eerdmans, srovná
vací vědou náboženskou Tiele, Chante- 
pie de la  Saussaye, Kristensen, Obbrink,
G. van  den Leeuw, dějinam i církevními 
Moll, Pijper, Eekhof. — Historie vznikla 
ve španělských válkách (16. stol.), kdy 
byly psány letopisy po způsobu středo
věkých kronik. Středem dějepisné p rá 
ce byly osudy Holandska. Tak napsali 
Meteren, Bor, Hooft své Nederlandsche 
Historien, Grotius la tinské Annales et 
historiae de rébus belgicis, W agenaar 
Vaderlandsche Historie. V 19. stol. n a 
psal Bilderdijk Geschiedenis des vader- 
lands (1832—51, 13 sv.). Moderní kritic 
kou školu zastupují Prinsterer, B akhui
zen, van den Brink, Fruin. V nejnovější 
době vynikají Múller, Blok (Geschiede
n is  van het nederlandsche Volk, 1923—26, 
4 sv.). Lit.: Blok: Geschichtsschreibung 
in Holland (1924). — Další vědy o* v h i 
stor. přehledech u jednotlivých hesel.

H olandská Nová Guinea, o* Nová 
Guinea.

H olandská reform ovaná církev (Her- 
vormde), v 1. 1648—1796 jediná státem  
dovolená církev v Holandsku, obdržela



Roger van der Wcydcn (kol 1400—64). 
Snímáni z kříže (Madrid).

Qnintcn Massys (kol 146C—1530). 
Peněžník s choti (Paříž).



Hubert (1370—1426) a Jan Hans Memiing (kol 1433—94). Hubert (1370—1426) a Jan
(1390—1441) van Eyck. Madonna (Florencie). (1390—1441) van Eyck.

Zpívající andělé. Hrající andělé.

P. P. Rubens (1577—1640). P. P. Rubens (1577—1640).
Únos dcery Leukip<povy (Mnichov). Jeho synové (Vídeň).

Příloha Xového velkého ilustrovaného slovníku naučného.
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1816 a 1852 novou ústavu. Má 1364 obcí, 
rozdělených do 44 tříd  (1927) s 2,600.000 
členy. V čele organisace stojí synod 
(13 kazatelů, 6 starších). Bohoslovci vzdě
lávají se na  un iversitách  v Leidenu, 
Utrechtu a Groninkách. 1870 odtrh la  se 
část věřících a založila K řesťanskou re 
formovanou církev (gereformeerde), jejíž 
kazatelé se vzdělávají v Kampenu (1927: 
asi 50.000 členů). 1886 založil Kuyper 
z odštěpemců nových Dolnoněmeckou re 
formovanou církev, k te rá  však 1892 sp ly 
nu la  s Křesťanskou ref. c. Spojené církve 
měly 1928 : 702 obcí a 480.000 členů. Ka
zatelé se vzdělávají v K am penu a  na  
svobodné universitě  v Am sterodamu. 
58 obcí vlastní teologickou školu v Apel- 
doornu.

H olandská Východní Indie o* Holand
ská  Indie.

H olandská Západní Indie, označení 
holandských kolonií: H olandská Guaya
na a Curagao.

H olandské Borneo, obsahuje 2 tře tiny  
ostrova, 535.638 km 2, s 1,757.963 ob. (1925). 
A dm inistrativně je rozděleno: Západní 
Borneo, 147.211 km 2, 680.443 ob., 672 
Evropanů, hl. m. P ontianak; Jižní a 
Východní Borneo, 388.427 km 2, 1,077.520 
ob., 2934 Evropanů, hl. m. Bandžer- 
massing. Arabů je 4000, Číňanů 150.000. 
V Záp. Borneu jsou státy: Kubu, Mam- 
pawa, Matan, Pontianak, Sambas, Sim- 
pang, Sukadana, Tajan, Sekadau, Sangau, 
Sintang. V Již. a Vých. B.: Bulungan, Gu- 
nungtabur, Kutei, Kota, W aringin , Sam- 
baliumg. — Domorodci pěstují rýži, cu
krovou tř t inu  a ovocné stromy. Těží se 
zlato, d iam anty, zemní oleje, kam enné 
uhlí. Hl. p řístavy a m. jsou: Bandžer- 
massing, Pontianak , Balikpapan, Sama- 
rinda. Vyvážejí se oleje, kopra, guma.
H. B. je spojeno kabelem se Saigonein, 
Batavií, M akassarem  a Menadem. — Lit.: 
Hose-Mc. Dougall: The Pagan  Tribes of 
Borneo (1912). — Ostatní údaje o* Borneo, 
Holandská Indie.

H olandské kolonie. Koloniální politika 
holandská byla ovlivněna mimo zájm y 
obchodní hl. politickou a náboženskou 
oposicí proti Španělsku a Portugalsku, 
které 1580—1640 bylo se Španělskem spo
jeno. Do 1641 uzmuli H. Portugalcům  
valnou část jejich východoindických 
osad, kterou pak rozšířili na  celé Sundy, 
kde dodnes vládnou (s k rá tkým  přeruše 
n ím  anglického panství za napoléon- 
ských válek). Z těchto osad konali Ho
lanďané daleké obchodní cesty na  po
břeží Číny a Japonska, kde zakládali 
faktorie, a objevili valnou část A ustrálie 
(Nové Holandsko, Tasmanie). Od 1651 se

N ový slovník  naučný. — Svazek  IX.

usazovali v jižní Africe. V Záp. Indii do
byli několika ostrovů a na  sev. pobřeží 
Jižní Ameriky část Guayany. Mimo to 
zak ládali kolonie v Brasilii a  Sev. Ame
rice (New York, kdysi Nový Amsterdam). 
1621 byla zřízena Západoindická společ
nost podle vzoru společnosti Východo
indické. Když 1795 musilo Holandsko se 
připojiti k Francii jako Republika Ba- 
tavská, byly m u kolonie Anglií odňaty, 
ale v 1. 1803—1811 byly opět navracovány, 
mimo kolonie pevninské (hl. Kapsko). Od 
1814 je koloniální h. m ajetek východo
indický beze změny. Na východě byl roz
šířen válkam i s domorodci (1825—30 jav- 
ská válka, 1830—37 válka na Sumatře, 
1859 n a  Borneu, 1860 v Boni). Po vítězství 
byly upraveny prac. poměry, zlepšeno 
zemědělství, t. zv. ku ltu rn ím  systémem 
donuceni domorodci ke spolupráci s v lá 
dou. Výnos v 1. č tyřicátých XIX. stol. byl 
veliký, ale brzo upadal, neboť ceny pro 
d uk tů  poklesly a země byly zm ítány 
bouřem i (1873—1904 válka s Ačinem). 
Od 1900 vykazuje Vých. Indie každý rok 
schodek. Reformami však byl pokles vy
rovnán, zvláště když 1917 byla dána  ně
k terým  územím sam ospráva a svolán 
parlam ent (Volksraad). Generální guver
nér Fock (1921—26), vyrovnal finance. 
Jeho nástupce de Graaf potlačil r. 1927 
kom unistické povstání. — K vědeckému 
prozkoum ání osad byl 1910 zřízen kolo
niální insti tu t  v Am sterodamu, ústav  pro 
p rozkum  S um atry  a jednotí, ostrovů. — 
Lit.: Pleyte: Niederlánd. Kolonialpolitik 
im Fernen  Osten (1922). Jonge: Opkomst 
van het Ned. gezag in Oost.-Indie (1862— 
1895, 18 svazků). Z im m erm ann: Die Kolo
n ialpolitik  der N iederlánder (1903). Cor
pus d iplom aticus N eerlando-Indicum  I.
(1907).

H olandské um ění, souborný název pro 
um ění vytvořené n a  území Holandska a 
Belgie, kdysi holandské, zvláště v 15.—
17. stol. C harakteristickým  jeho rysem 
je záliba pro intim ní výjevy, sm ysl pro 
in teriér a zátiší a m istrovská technika. 
Stavitelství bylo v době rom ánské zá
vislé n a  Německu, v gotice na  Francii 
(katedrála  v Tournai, chrám  v Roermon- 
du, Saint-Sauveur a  Notre-Dame v Bru- 
gách, Sainte-Gudule v Bruselu, k a ted rá 
la v A ntverpách a  Lovani). Na jihu  se 
velmi vyvinula světská stavba (věže 
v Beffrois a hally  v Yprech a Brugách, 
domy v Brugách, Oudenaardu, Bruselu, 
Lovani), velmi bohatě dekorovaná. Z p la 
stiky a  m alířství raného středověku se 
nic nedochovalo. Knižní m alba a tkaní 
koberců rozkvetlo ve 14. stol., k terému 
patří největší sochař doby Claus Sluter. 
Poněkud m ladší jsou zakladatelé staro-
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nizozemské školy m alířské H ubert a Jan 
van Eyck, který zavedl do m alířstv í re
alismus. Z jejich žáků vyniká Roger van 
der W eyden smyslem pro dram atičnost 
podání a  asketickou přísností form ální
ho výrazu, Hugo van der Goes produ- 
chověním, ale i drastikou lidových typů. 
Na severu pracovali Dierick Bouts, Ou- 
w ater a  Geertgentot Sint Jans, pak Hie- 
ronym us Bosch, m alíř  pekla a  démonů. 
Počátkem 16. stol. počínají se v h. u. 
objevovati vlivy italské v m írné formě 
u Quentina Massyse, posledního člena 
Eyckovy školy, jehož portréty  a genry 
mají ráz čistě nizozemský, silněji však 
u Lucase van Leyden, k terý  proslul jako 
mědirytec a u „rom anistů“ Mabuseho, 
van Orleyho a Scorela. P a tin ir  učinil 
z krajinom alby zvláštní odvětví m alíř 
ství a  uprostřed  století vynikl P ieter 
Brueghel obrazy ze selského života, vy
značujícími se nejvyšší pravdivostí a jed 
notným  prostorovým působením. V sta 
vitelství 16. stol. v ládla  renesance, ale 
v 2. polovici století se vyvinula  domácí 
architektura , v 17. stol. přev ládá  k lasi
cismus. H olandská renesance působila 
velmi mocně na  sever Evropy. Ze staveb 
vyniká radnice v Amsterodamu, Mau- 
ritshu is v Haagu. P řední m istr  vlámské- 
ho m alířství v 17. stol. byl Rubens, záro
veň největší m istr  protireformace. Svým 
skvělým nadán ím  vytýčil nové dráhy  ve 
všech oborech malby (náboženské, histo 
rické, mytologické, portretistické i k ra 
jinářské). Nádhery jeho stylu nedosáhli 
jeho následovníci, jako van Uyck, který 
však vytvořil a r istokratický portrét, vzor 
anglických portre tis tů  18. stol. Jordaens 
je životně drsný, Snyders opaloval sytá 
zátiší, Bouver se věnoval rolnickém u 
genru. Znam enitý portre tis ta  byl Corne- 
lis de Vos, v drobné malbě vynikl Gon- 
zales Coques. P rotestantské Holandsko 
přija lo  od katolického jihu  m nohé pod
něty a rychle získalo vlastn í styl, hl. 
v motivech z domácího života (podobiz
ny, scény ze společnosti, selské a občan
ské interiéry, zátiší), v arch itek tum ích  
obrazech (cesty, trhy, ulice) a v kraji- 
nářství. Jako portretisté vynikali Michel 
van Mierevelt, Thom as de Keyser, Jan  
van Ravesteyn, Bartholom eaus van der 
Helst, zvláště však F rans Hals, p řed 
chůdce impresionismu. Jeho však předčí 
R rm brandt, největší mistr, k terého Ho
landsko zrodilo, jak  bohatstvím  myšle
nek, tak  i jejich hloubkou. Neovládl jen 
všechny obory malířství, ale vynikl i 
jako kreslíř a rytec. Je-li u Rubense hl. 
prostředkem  výrazu n ád h e ra  barvy, 
Rem brandt dociluje hlubokých dojmů 
šerosvitem. R. žáci věnovali se jednotli

vým m alířským  oborům. Náboženský 
obraz pěstovali Ferd. Bol, van Eeckhout, 
Aert de Gelder, oba Fabriciové, lidový 
genre pak  Nic. Maes, interiérní malbu 
Jan  Steen, A. van Ostade, P ie ter de 
Hooch a Vermeer van Delft, Metsu a 
Terbosch. V k ra jinářs tv í vynikli van de 
Velde, Avercamp, Vroom, Jan  van Goyen, 
Salomon van Ruisdael, Jacob van  Ruis- 
dael, rom antický líčitel lesů a vodopádů, 
nejlepší m istr  holandské nížiny a moře, 
idylický Hobbema, Potter, m istr  malby 
zvířat a krajin , Cuyp, A. van de Velde; 
v zátiší vynikli Claes, Heda, Kalf a  Bey- 
eren, v malbě arch itek tu rn í Em anuel de 
W itte a van der Heyden. Vrací-li se no
vější belgické m alířství k Rubensovi, pak 
přik lán í se umění holandské po k rá tkém  
klasicism u k francouzskému rokoku a 
romantice, v 19. stol. k in tim ním u m a 
lířství 17. stol. Dědictvím starých m istrů  
jsou díla moderní holandské školy, k te 
rou zastupují: Bosboom, Bisschop, Mau- 
ve, Mesdag, Maris, Josef Israels, Blom- 
mer, Breitner. Ve 20. stol. jest význam ná 
holandská architektura , vynikající vku 
sem a zvládnutím  moderních požadavků 
na  městské stavby (J. J. P. Oud, Rotter
dam, C. van Esteren, H aag a j.). Lit.: 
Bode: Die Meister der hollánd. u. flámi- 
schen Malerschulen (1923); Friedlánder: 
Von Eyck bis Brueghel (1921).

Holandsko (oficiel
ně: K oninkrijk der 
Nederlanden [konin- 
reik der niderlande], 
Nederland, Holland), 
království ve střední 
Evropě, 34.222 km 2,
(1927) 7,565.871 obyv. 
(221 na  1 km 2). H ra 
ničí n a  severu a  zá
padě se Sever, mo- 

Znak Holandska. řem, n a  jihu  s  Bel
gií, na  vých. s P ru 

skem. — P ř í r o d n í  p o m ě r y .  H. 
vzniklo náp lavam i Rýna z diluviálních 
dob, usazeninam i a  lidskou rukou, k te 
rá  vysušila  zemi a  proti příboji m oř
ském u ji h rázem i ohraničila  (polder). 
Složení země je: 45% diluviální pís
kovce, 5% aluviální usazeniny, 12% 
vysušených bažin, 35% urváno moři. 
25% území leží pod hladinou moře, a 
dlužno je uměle odvodňovati, dalších 
13% leží v rovině moře, neb 1 m  nad 
hladinou, 62% půdy musí býti uměle 
hájeno proti vodě. Nejvyšší hora  je 
Vaalská hora, 322 m, nejvyšší dýny dosa
hují 60 m.; hl. řeky jsou Rýn a Maasa, 
Šelda, Jizala; jezer je hojnost, hl. v sev. 
provinciích. Velkolepá je síť průplavů, 
které slouží jednak ke spojení řek, jed-
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nak k odvodňování půdy. Každé území, 
chráněné proti vodě, nazývá se polder. 
1924 byl sestaven plán  vysušení Zuider- 
ského jezera, k teré by poskytlo 2100 km 2 
úrodné půdy. Podnebí je oceánské: m ír 
ná zima, chladné léto, vlhkost a mraky. 
Deště jsou časté (780 m m  ročně), roční 
střední teplota 9—l l c. Rostlinstvo tvoří 
přechod mezi západoevropskou lesní 
florou a florou severozápadního Ně
mecka. Přirozené lesy chybějí; uměle 
zalesněno je 7% půdy. Zvířena pa tř í 
k středoevropské oblasti. P řírodní parky 
jsou: Naarderm er, Texel, Leuvenumscher, 
Oosterwijk. — O s í d l e n í :  Od 1829, kdy 
mělo H. 2,613.487, stouplo obyvatelsvo 
o 162%, úm rtnost kojenců je nepatrná, 
vystěhovalců je ročně na 3000. V městech 
bydlí 45% ob., ve 4 velkoměstech (Amster
dam, Rotterdam, H aag a Utrecht) 24%. 
Národní kmen Holanďanů vznikl sply
nu tím  Frisů, F ran k ů  a Sasů; národní 
kroje se udržely jen na  Zuiderském je
zeře a v Zeelandu. Spisovný jazyk se vy
vinul z dolní němčiny, frízsky mluví
200.000 lidí. 1920 bylo v zemi 112.089 ci
zinců (z toho 56.351 Němců, 30.260 Belgi
čanů, 2563 Francouzů, 2324 Britů). Pohyb 
obyvatelstva:

Rok: Svateb: Narození: Na
1000 ob.:

1924 56.465 180.564 24
1925 54.707 176.836 24
1926 55.341 177.428 23

1920 bylo náboženstvím: 52.6% prote 
s tan tů  (ref. 41%, luth. 1.2%, m ennonitů  
0.9%, křesť. ref. 0.7%, rem onstrátně-ref. 
0.4%), 35.6% katolíků, 7.7% bez vyznání,
1.6% židů. U p ro testan tů  správu vedou 
synody, u katol. arcibiskup v Utrechtu 
a 4 biskupové, u starokatol. arcibiskup a 
2 biskupové. Židé tvoří společnost nizo- 
zemsko-israelskou a portugalsko-israel- 
skou. Všechna vyznání jsou stá tem  do
tována.

P o v r c h  a
Provincie Plocha

v km 2
Brabant, N o o r d - .............................  5099
Drente ............................................ 2666
F r i e s l a n d .......................................  3333
G e l d e r l a n d ....................................... 5091
G r o n i n g e n ....................................... 2368
Holland, N o o r d - .............................  2796
Holland, Z u i d - ............................... 3136
L i m b u r g ............................................ 2205
O v e r i j s e l ..............................................3412
Z e e l a n d ............................................ 2731
U t r e c h t .............................................. 1386

34.222

V z d ě l a n o s t .  Od 1900 existuje po
v inná školní docházka od 7. do 13. roku. 
Obecné školství jest buď laické, obecní 
(3808), neb konfesionelní, soukromé (3428). 
1924 docházelo do nich 561.618 dětí. Ve
řejné neb soukromé střední školy (227 
s 35.726 žáky) dělí se na  gymnasia, reálky 
(Hoogere Burgerscholen), lycea (gymna
sium a  reá lka  s 2 roky společnými a pak 
ve 4 neb 3 letech rozdělené), střední ob
chodní, technické. University jsou 4 
(Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht) 
veřejné, 2 soukromé (Amsterdam, Nim- 
wegen), 1 technika (Delft), 1 vys. škola 
zemědělská (Wageningen), obchodní (Rot
terdam), dohrom ady měly 1924 : 9459 s tu 
dujících. Počet odborných škol je znač
ný. Analfabetů je poskrovnu (u rekru tů  
0.32%). Učených společností jest značný 
počet, mnohé s dávnou tradicí. Knihovny 
a m usea  jsou ve velkých městech, o* 
Amsterdam, Haag, Haarlem, Leiden, Rot
terdam , Utrecht. Z 1170 časopisů v r. 1925 
vycházejících jsou nejvýznačnější: Nieu- 
we Řotterdam sche Courant, Algemeen 
1-Iandelsblad (Amsterdam), oba liberální; 
pak liberální Telegraaf (Amsterdam), so
cialistický Het Volk (Amsterdam), ka to 
lický Maasbode (Rotterdam); největší tý 

Dmrtí: Na P řírůstek : Na
1000 ob.: 1000 ob.:

69.331 9 111.233 15.3
70.417 9 106.419 14.4
73.331 9 104.697 14.0

deníky jsou: Haagsche Post a  De Groene 
A m sterdam m er. — Vysílací stanice ra 
diové jsou v H ilversum u a Huizenu.

P r o d u k c e .  Zemědělství je velmi vy
v inuté  a  pokročilé. Z celkové plochy jest 
orné půdy a zahrad  27%, luk a  pastvin 
38%, lesa 8%, neproduktivní půdy 27%. 
Výsledek byl 1927: (první číslo plocha 
vzdělané půdy ve čtv. km, d ruhá  výnos 
v 1000 tunách): pšenice 610, 130, žito 1950, 
345, ječmen 270, 66, oves 1480, 332, bram-

o s í d l e n í :

Ob. 1920 Na 1 km 2 Ob. 1926 Přírůstek  
v %

733.936 148 823.863 12.2
209.718 79 222.785 6.2
382.776 118 401.388 0.5
729.051 145 798.580 9.4
365.586 160 388.846 6.4

1,298.051 470 1,420.098 9.4
1,678.670 572 1,844.536 9.8

440.364 201 508.760 15.5
438.818 131 483.185 10.1
245.117 134 249.991 2.0
342.322 251 384.574 12.3

5,865.314 211 7,526.606 9.6

6*
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bory 1720, 2450, řepa  690, 1768. Téhož rcxku 
byl stav dobytka (v 1000 kusech): koní 
364, vepřů 1519, ovcí 668, koz 272. Na poli 
prům yslu  převládá výroba cukru, hlině
ného zboží, brusičství diam antů , stavba 
Lodí, strojů, textilní průmysl, zpracová
ní tabáku. Těžilo se (1927 v 1000 t) k a 
menného uhlí 9323, hnědého uh lí 201, že
lezné rudy 204, soli 36, zinku 26. Bilance 
zahraničního obchodu 1926 byla: Dovezlo 
se poživatin za 635 mil. hol. zlatých (1 zl. 
asi 13 Kč), surovin  za 899 mil. zl., hoto
vého zboží 898; úhrnem  zboží za 2471 mil. 
zl. Vyvezlo se: poživatin za 734, surovin 
za 332, hotového zboží za 627; úhrnem  
zboží za 1766 mil. zl. Obchodováno bylo 
se zeměmi:

dov. výv. úhr. 
(v mil. h. zl.) 

Německo 668 381 1049
Velká Britanie 231 483 714
Belgie 270 144 414
Spojené s tá ty  am erické 258 80 338
Holandská Indie 144 128 272
Francie 113 83 196
Argentina 142 14 156

Obchod je svobodný; 1927 mělo H. 1156 
lodí s 2,654.003 reg. t, z toho 31 plachet
ních. V přístavech kotvilo 1925: 21.005 lodí 
s 27,3 mil. reg. t, z toho 15.542 cizích. Hl. 
přístavy j s o u . Rotterdam  (61% provozu), 
Amsterodam (16%),, V laardingen (8.8%), 
Vlissingen (2.1%). Vodních d ra h  vn itro 
zemských je 3566 km, železničních 3654 
km. 1917 byly dráhy postátněny. Poštov
ních ú řad ů  je 1421, telegrafních 2033, ve
dení telegraf, je 52.600 km, telefonního
216.300 km. Radiových stanic je 13 pev
ninských, 453 pobřežních. Letecké spoje: 
Am sterodam -Rotterdam -Londýn a Bru- 
sel-Paříž. Bankovnictví je velmi bohatě 
vyvinuto, hl. v Amsterodamu, Haagu a 
Rotterdamu. Bankovky vydává Nizozem: 
ská banka. Od 1920 existuje dělnické po
jištění. Míry a  váhy jsou metrické. — 
Ú s t a v a .  H. je konstituční m onarchií 
od 1814. Ústava byla naposledy změněna 
1922. Monarchie je dědičná v domě Nas- 
savsko-Oranžském po meči i po přeslici. 
Královna může zákony zam ítnouti a 
vrátí ti sněmovně k dalšímu projednání. 
Zákonodárství je v rukou koruny  a sně
moven (Staten-General): P rvní kom ora 
o 50 n a  6 let volených členech, d ruhá  
o 100 členech volených n a  4 roky. Volí 
každý, kdo překročil 25. rok. Státn í rada  
o 15 členech podává vládní předlohy. 
Evropské území sk ládá se z 11 provincií. 
Hl. město je Amsterodam, sídelní Haag. 
V čele stá tu  stojí 9 m in is trů  (finance, 
zahraničí, spravedlnost, vnitro, zeměděl
ství, válka, někdy i námoř., w a te rs taa t 
(povodí, veř. práce a  správa), kolonie,

vyučování a min. obchodu a průmyslu. 
Správu provincie vede královský komi
sa ř  s výborem (Gedeputeerde Staten). 
Každá z 1081 obcí m á  v čele starostu, 
jmenovaného korunou a obecní radu vo
lenou n a  4 roky. Nejvyšší soud je Veliká 
rada  v Haagu. Jem u podřízeno je 5 soud
ních okruhů  (Amsterodam, Arnheim, 
Haag, Hertogenbosch, Leeuwarden), 21 
soudů okresních a 101 místní. Policie je 
s tá tn í a obecní. S tátn í rozpočet: 1928: 
příjm y 651 mil. hol. zl., výdaje 821 mil. 
zl. S tátní dluh činí 2876 mil. zl. — V o j 
s k o .  Vojenská povinnost je od 1922 vše
obecná, služba trvá  b—15 měsíců. Mimo 
to po čase dvě cvičení po 20 dnech. Mí
rový stav je 1461 důsto jníků a  3439 pod
důstojníků, 20.000 nováčků. K arm ádě 
pa tř í  i četnictvo. Válečná síla  H. je 135 
tisíc mužů a 200.000 zálohy. Koloniální 
vojsko m á 1388 důsto jn íků a 32.225 mužů, 
z čehož je 6248 Evropanů. Dobrovol
ná dom obrana se sdružuje ve spolcích. 
Výdaje n a  vojsko činily 1928: 58 mil. zl. 
na  vojsko a  40 mil. zl. na  m arinu. — N á- 
m o ř n i c t v o .  Pro obranu  dom. pobřeží 
mělo 1926 H.: 3 malé, zastaralé křižníky, 
několik dělových člunů, torpédoborce a  
ponorný člun. Ve stavbě byly 2 křižníky 
a ponorka. Pro ochranu Vých. Indie: 
1 pancéřový křižník, 6 křižníků starých 
a 2 nové, 4 torpédoborce a  13 ponorek. 
Mužstvo tvoří 5662 mužů. Válečné p ř í 
stavy: Nievediep a  Suruba.ja. H. mělo 
již ve španělských válkách dobré n á 
mořnictvo, kterého používalo proti p i r á 
tům. Válečné loďstvo bylo znamenité, 
takže vzbudilo řevnivost Anglie. Ve vál
kách s Anglií 1652—74 vzalo h. loďstvo 
za své. Brzy však se opět pozvedlo a ve 
válkách proti F rancii 1689—97 a 1702—13 
si vedlo zdatně. Mírem utrechtským  pře 
stalo býti H. nám ořn í mocí. V napoléon- 
ských válkách bojovalo bezvýsledně u 
K amperduinu, 1797 proti Anglii. V 19. 
a 20. stol. používá se nám ořn. hl. ke služ
bě v koloniích. — Z n a k :  Zlatý lev s ko
runou, držící v pravé tlapě meč, v levé 
7 šípů, vše v modrém poli a dvojnásobně. 
Heslo: Je m aintiendrai. Barvy: červená, 
bílá, modrá. — K o l o n i e .  Asie: Holand
ská Indie 1,900.152 km 2, (1925) 51,013.878 
ob. Amerika: 6 západoindických ostrovů 
(Curagao) 1.044 k m 2, 58.931 ob., Holand
ská G uyana 140.651 km 2, 139.869 ob.; cel
kem  2,041.847 km 2, 52,212.678 ob.

D ě j i n y .  Dnešní Holandsko bylo za 
Caesarových časů částí Germanie, oby
dlené Batavy. Bylo rovněž částí říše K ar
la Velikého. Od 870 patřilo  dílem k Ně
mecké říši, dílem k vévodství Lotrinské
mu. Když klesala  moc vládců, u tvořila  
se řad a  hrabstv í a  vévodství (Brabant,
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Flandry, Geldern, Holland, Zeeland, Hen- 
negau) a sídlo Utrecht. Od 1384 bylo 
ovládáno Filipem  Dobrým a Karlem 
Smělým, pro jehož dědice připadlo Habs
burkům . Karel V. spojil 1548 17 provincií 
v burgundský  o k ru h  Německé říše. 1566 
vypuklo vzbouření proti politickému i 
náboženskému útisku, 1557—1673 ovládal 
zemi vévoda Alba, 1572 se však vzbouřily 
Holland a  Zeeland pod princem  Vilé
mem I. Oranžským, 1576 přidaly  se k ně
m u jižní provincie, 1579 vznikla Utrecht- 
ská unie provincií, k te rá  se od Španělska 
odtrhla, ale jižní provincie vrátily  se 
opět do španělského panství. Zřízení m on
archie se nepodařilo pro zavraždění Vi
lémovo, jehož syn  Moric s ta l se jen veli
telem vojska, provolána republika Spoje
ného Nizozemí. Moric vítězil nad šp a n ě 
ly, odňav jim  část kolonií. Blahobyt 
vzrostl, ale země byla rozervána vn itřn í
mi rozbroji. Novou válku se Španělskem 
H. vyhrálo a uzavřelo dohodu s Francií. 
Vestfálský m ír  zajistil H. samostatnost. 
Vilém II. snažil se o monarchii, což ved
lo k tomu, že po jeho sm rti n a s ta la  sa 
m ovláda prov. Holland, v jejímž čele stál 
Jan  de Witt. 1652—54 a 1665—67 vedlo H. 
bezvýsledné války s  Anglií, 1668 vypuk
la válka s Francií, k te rá  přinesla  zhrou
cení Holandska, přesto že v Nimwegách 
(1678) uhájilo H. svou sam ostatnost pod 
vedením Viléma III., k terý vedl válku 
s Francií. Po jeho sm rti v ládla  aris to 
kracie. Po válce o dědictví rakouské byl 
zvolen Vilém IV. Oranžský dědič, v lád 
cem 7 provincií, načež v Cáchách 1748 
byla H. vrácena ztracená území. H. však 
bylo obchodně zatlačováno Anglií, což 
vedlo k válce a skončilo pro H. neutě 
šeným m írem  1784. Vnitřně vypukla  ob
čanská válka mezi vlastenci a  přivrženci 
domu Oranžského, k te rá  skončila zása
hem  pruským  vítězně pro Viléma V.; 
1795 bylo H. dobyto Francouzi, zřízena 
Republika Batavská, úplně na  Francii 
závislá. Během doby zmocnili se Angli
čané h. kolonií. 1806 vzniklo království 
Holland pod Ludvíkem Bonapartem, 1810 
splynulo však s Francií. 1813 byla p ro 
k lam ována svoboda a  vlády se u jal Vi
lém V. Na vídeňském kongresu  1815 
vzniklo království Nizozemské za sy
na Viléma V., Viléma I., složené z Ho
landska  a  Belgie, k te rá  se však 1830 od
trhla, což bylo potvrzeno smlouvou lon
dýnskou 1831. 1839 smířilo se IL defini
tivně se stavem  věcí. 1840 nastoupil syn 
Viléma I. Vilém II., 1849 Vilém III., k te 
rý  moderně zorganisoval zemi, 1853 byla 
zřízena zrušená katol. biskupství, záro
veň vznikla silná s t ra n a  katolická, k te rá  
proti liberáln í vládě up la tňovala  svůj

vliv. Když 1890 zemřel Vilém III., nastou
pila princezna Vilemína, za kterou vedla 
vládu až do 1898 krá lovna-m atka  Emma. 
Princezna provdala  se 1901 za vévo
du J indřicha  z M ecklenburku-Schwerinu. 
vlády se však rychle střídaly, neboť ostře 
proti sobě s tá li liberálové, p ro testan tští 
a katoličtí klerikálové. Církevní koalici, 
složené z p ro testan tů  a katolíků, poda
řilo se potlačiti socialisticko-anarchistic- 
ké proudy, které 1903 vyvolaly gen. s táv 
ku. 1905 zvítězili liberálové, ale již 1908 
se dostavilo nové m inisterstvo církevní 
pod Heemskerkem. Narození princezny 
Ju liany  (1909) upevnilo postavení králov
ského rodu. Volby 1909 vynutily si refor
mu snrávy, 1913 zvítězili liberálové a  so
cialisté. Pod pevnou rukou královny po
dařilo se H. zachovati přísnou neu tra li 
tu  a  zmoci s úspěchem všechny potíže, 
které  světová válka přinesla. 1917 byly 
ukončeny náboženské rozbroje povolením 
scukrom ých škol katolických, zavedeno 
všeobecné právo hlasovací a poměrné 
zastoupení 20 politických stran. Volby 
1918 znam enaly n áv ra t  m inisterstva Cort 
van der Lindena. Liberálové utrpěli po
rážku, zatím  co katolíci, protirevolucio- 
n á ř i  a křestansko-historičtí naplnili po
lovinu sněmovny. 1918—1925 byla země 
v rukou  t. zv. pravé koalice, k te rá  za
vedla nové sociální zákony a  velmi pro
zíravě vedla zahraniční politiku, omezila 
s tá tn í vydání, 1924 konkordát s Vatikán 
nem  zrušila, což vedlo k opuštění koali
ce katolíky. Ve volbách 1925 obdrželi: k a 
tolíci 30, soc. dem. 24, protirevolucionáři 
13, křesť.-histor. 11, liberálové 9, demo
k ra té  7, kom unisté 1, zemědělci 1, refor
movaní 2, nestrann í 2 m andáty . Po dlou
hotrvající m inisterské krisi utvořil býv. 
m in is tr  financí de Geer novou vládu pra- 
vičáckou, k terá  až do 1929 omezuje vy
dání správy a  rozpočtu. Lit.: Blok: Ge- 
schiedenis van het nederlandsche volk 
(1923—26), Gosse-Japikse: Handboek tot 
de s taa tkundige  geschiedenis van  Neder- 
land  (1920). — Zeměvědná lite ra tura : 
Blink: Nederland en zijne Bewoners
(1892), Eckardt: Das Kónigreich der N. 
(1910), Schrijnen: Nederlandsche Volks- 
kunde  (1915—16). S taa tsa lm anak  voor het 
K. d. N. (ročně). Vychází i německy: Nie- 
derlándisches Jahrbuch.

H olandština, řeč, kterou se m luví a 
píše v dnešním Holandsku, v germ ánské 
části Belgie a m ísty v jižní Africe, stej
nojm enné označení pro nářečí dolno- 
francké, saské, frísofrancké a frísosaské, 
k terým i se mluví v těchže územích 
(vlámština, do 19. stol. dolnoněmčina). 
P rvn í p am átk a  (10 st.) řeči jsou staro- 
nizozemské žalmy, n a  poč. 12. stol. za
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k ládá Veldeke hol. li te ra tu ru  poetickou. 
T. zv. středoholandské nářečí kvete v 13. 
stol., v 16. p řejím á vedení jihoholandsiké 
nářečí. K výslovnosti holandštiny dlužno 
pamatovali, že aa  zní jako á, oě jako u, 
ou, au jako au, eu jako ó, ij jako aj, u, 
uu  jako ii, ui jako eu, eeu jako é; s je 
ostré, kdežto z měkké, sch zni jako s 
s gu turá ln í spirantou (ch), v je vždy 
měkké. Dnešní pravopis byl ustá len  1804, 
1866 vyšel 1 sv. Groot Nederlandsch 
Woordenboek, k terý  obsahuje řeč sever
ní i jižní, kterou chce spojiti v jeden spi
sovný jazyk. Mimo uvedené jest důle
žitý slovník Van Dale’s groot woorden
boek der Nederlandsche Taal (1924). Vě
decké gram atiky  vyd. Hertog, Ginneken. 
Nářečí popisuje W inkler v díle: Alge- 
meen Nederduitsch en Friesch dialec- 
tion (1872) a L. de Bo: W estvlaam sch 
Idioticon (1873). Slovník a  g ram atiku  dol- 
noholandštiny vyd. Verwijs, Verdam, 
Soett a Franck. V jižní Africe se vyvi
nul dialekt afrikaans. (Hesseling: Het 
Afrikaansch, 1889, Meyer: Die Sprache 
der Buren, 1911.)

H olandský papír, získal si jméno 
dobré jakosti jako pap ír  vyráběný ruč 
ně z hadrů . Novější výroba však děje se 
ponejvíce strojně. Nejvýznačnější p ap ír 
ny jsou Van Gelder a  Van Zanders.

Holany (Hohlen), ms. v Č., okr. Česká 
Lípa, 787 ob. (12 č.). Výr. cement, zboží. 
Zřícenina hr. Kickelsbergu.

H olárek Emil (* 1867 v Lounech, f  26.
II. 1919 tamtéž), český malíř. Studoval 
na  pražské akadem ii u M. P irn e ra  a 
v Mnichově. Vynikl jako kreslíř  sociál
ního a náboženského pesim ism u a sa r 
kasmu, jejichž účinnost však je mnohdy 
založena pouze na  kon trastu  názvu se 
zobrazením motivu. Vydal kresebné cykly 
Reflexe z katechism u (1901), Noc (1901), 
Sen (k básním  J. Vrchlického, 1901), Vál
ka a j. Lit.: P. Toman v Slovníku čsl. vý
tvarného umění.

Holarová A., ps. Heleny Emingerové.
Holas, pseud. F. X. Šaldy.
Holas Alois (* 28. V. 1865 v Třebíči), 

český těsnopisec; vydal několik učebnic 
těsn. Základy slov. rychlopisu a jeho n a 
prosté aplikace na  jazyky cizí, 1891, 
Těsnopisnou čítanku a j.

Holas Čeněk (* 10. II. 1855 v Hostině 
na Milevsku), český pedagog a spisova
tel, sběratel a vydavatel nár. písní.

Holas Josef (* 1844), m alíř  v Praze.
Holásek Josef (* 1787 v Dědicích, t  1844 

v Blansku), farář, básník duchovní; vy
dal veršovaný překlad Kempenského 
Následování (1842). o* Pěšina, ČKDuch., 
1844, 808.

Holasice, o. na  Mor., okr. Hustopeč 
u Brna, 766 č. ob.

Holásky, o. na  Mor., okr. Brno, 431 
č. ob. R. 1925 tu  objeveno pravěké po
hřebiště.

Holasovice, o. ve Slezsku, okr. Opava, 
790 ob. (622 č.). Histor. pam. Do 12. stol. 
ovládal h rad  H. celé okolí.

Holasovice, o. v Č., okr. Č. Budějovice, 
211 ob. (63 č.).

Holátko, pseud. Josefa J. Bittnera.
H olauer Matěj, český spisovatel v 18. 

st., fak tor Schónfeldovy tiskárny.
Holba (Halbseit), o. na  Mor., okr. Šum 

perk, 1030 ob. (180 č.).
Holba (z něm. Halbe, půlka), s ta rá  m í

ra tekutin, polovina mazu, dva č. žejdlí
ky =  0-684 1.

Holba Marian Ludvík (* 1856 v Lišově, 
f  1922 v Komářicích), profesor klasické 
filologie, cisterciák vyšebrodský; vydal 
monografii o Poseidonovi (1866).

Holbein Ambrosius (ý 1519), maloval 
zároveň se svým bra trem  H ansem  ně 
které obrazy.

Holbein Hans, m ladší (1498—1543), 
upom íná svými m albam i na  Grůnwalda 
a D ůrera; nejvíce kreslí portréty  a to 
jednotlivé i skupinové. Maloval též na 
skle a zanechal mnoho dřevořezeb. Nej
proslulejší je Tanec sm rti, k terý v pa- 
tisku byl s textem E rasm a Roterdamské- 
ho vydán česky r. 1563 v Praze.

Holbein Hans, s tarší (1465—1524), něm. 
malíř. K jeho nejlepším obrazům čítá 
me postavy Panny  Marie. Původně pod
léhal vlivům  holandským  a alsaským. 
Ve svých dílech m á d ram atičnost sujetu 
a živou barvitost s výrazným  pojetím. 
Lit.: C. Glaser, H. H. d. A. (1908).

Holberg Ludvík, baron de (1684—1754), 
dánský filosof, profesor m etafysiky a r é 
toriky; napsal první dánskou světovou 
historii, sa tiry  a mnoho veseloher.

Holbinger Josef, sochař v Praze, 1790.
Holbrook N orm an Douglas (* 1884), 

britský důst. a velitel ponorky B il ,  k te
rý v prosinci 1914 podplul minové pole 
před Bosporem, torpédoval v přístavě 
tur. knižník Messudié a  v rátil se opět 
ke své základně.

Hole (Ole) Vatroslav (1844—1914), slo
vinský literát; přispíval do různých ča
sopisů, psal básně, autobiografické spisy, 
cestopisy, články o m alířstv í a memoiry 
o vynikajících osobnostech slovinských.

Holcus L. (medynek), rod tráv  (Grami- 
neae) vytrvalých s m alým i dvojkvětými 
travním i klásky, z nichž spodní květ je 
dvojdomý, horní samčí a hřbetní plu- 
chou; 8 d ruhů  v Evropě a Sev. Americe. 
H. lanatus  L. (medynek vlnatý) je jem 
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ná, hustě  pýřitá  tráva, tvořící velké trsy 
a skupiny s hustým i la tam i s tm avorů- 
žovým nádechem, za květu silně rozevře
nými. Na vlhkých lukách. H. mollis L. 
(medynek hebký), m á světle zelené 
klásky a roste v písčitých lesích.

Holcw art Andres, m alíř  v Praze, 1565.
Holček Ju ra j (* 5. IV. 1811 v Pudm eri- 

cích, t  4. V. 1869 v Jásové), slov. buditel. 
Pro své vyhraněné slovenské přesvědče
ní byl církevními vrchnostmi šikanován, 
až zakotvil v Mokrém Háji v Těkově, od- 
kudž po 15 letech odešel do Jásové. Byl 
pravým  dobrodincem svého lidu a čile se 
účastňoval národního života.

Holcroit Thom as (1745—1809), angl. 
d ram atik  a překladatel; psal veselohry.

Holčíkovce (Holcsikósz), o. na  SI., okr. 
Stropkov, 269 ob. (160 čs.).

Holčovice (Hillersdorf), o. ve Slezsku, 
okr. Krnov, 1235 ob. (6 č.). Výroba dřev. 
zboží, obuv. nýtků, soustr., koželužny.

Holderlin Friedrich  (1770—1843), něm. 
spisovatel. Napsal rom án Hyperion, d ra 
m a Empedokles a řadu  lyrických básní; 
přek ládal též z řečtiny; H. je na  přecho
du mezi klasicismem a rom antism em ; 
byl idealista; absolutní k rásu  nalézal 
v panteistických snech.

Holding Company, společnost nemající 
vlastního prům yslu, nýbrž jen akcie jiné 
společnosti.

Holdování, přísežné slíbení věrnosti a 
poslušnosti poddaných zeměpánovi; od
povídá holdovací (lenní) přísaze vasalů. 
Nyní neužívané.

Hole (též hola), v T atrách  na  Sloven
sku vysoko položené planiny horské, po
rostlé travou, mechem a kosodřevinou, 
na  nichž se pasou s táda; též jm éna hor 
(alpa).

Hole, o. v Č., okr. Praha-Venkov, 132 
č. ob.

Hole, o. v Č., okr. Říčany, 118 č. ob.
Holé Vrchy, o. v Č., okr. Ml. Boleslav, 

186 č. ob.
Holecký Matouš, kněz pod ob. v Čásla

vi r. 1620. Sp.: Spis kratičký  a užitcích 
dobročinění (1620).

Holeček F ran tišek  (* 1865), vrchní úč. 
rad a  a spisovatel v Praze. Sp.: Nový 
svět (1907), P řed  jasným  dnem (1913), 
V rukou sudiček (1904), Vyznavači slunce 
(1905).

Holeček Fran tišek  (* 1871 ve Vlkoni- 
cích), český básník a liter, historik, k a 
techeta, později profesor, zemský školní 
inspektor v Praze.

Holeček Jan (* 1867 v Šedivci), český 
bohoslovec, sp irituá l Šedivých Sester 
v Praze.

Holeček Josef (* 27. úno ra  1853 v Sto- 
žicích, f  6. b řezna  1929 v Praze), český 
spisovatel a novinář. Pobýval jako žur
na lis ta  na slovanském jihu  a v Rusku, 
což dalo základ jeho slavjanofilství. P ře 
kládal jihoslovanské národní písně a 
v řadě v lastních prací zabýval se k u ltu r 
ním i a politickými zájmy slovanskými.

Upoutala jej i lido
vá poesie finská, p ře 
k ládal z ní a napsal 
studii o Kalevale. 
Jeho práce redak to r
ská v Slovanských 
Listech a Národních 
Listech byla řízena 
ve smyslu slavjano- 
filském a staroslo
vanském. Životním 
jeho beletristickým 
dílem jest rozsáhlá 

Josef Holeček. kronika jihočeského 
selského života Naši 

(10 dílů, 1898—1930). Své pam ěti zpraco
val v cyklu Pero (1922 a d.). — Lit.: A. 
P ražák : Nár. filosofie H. Našich (1908), 
J. Voborník: J. H. (1913), E. Chalupný: 
Dílo J. H. (1926).

Holeček P e tr  (* 1808 v Rublově), s tavi
tel v Praze od r. 1848.

Holečkov, o. v Č. u Malovic, založená 
po provedení poz. reformy a nazvaná po 
spis. J. Holečkovi, okr. Prachatice. Čítá 
t. č. 14 domků.

Holedeč (Holetitz), o. v Č., okr. Žatec, 
871 ob. (69 č.). Chmelnice, lomy, pila.

H oleka Rudolf (* 1883), pluk. letec, 
p luku  č. 3 v Nitře, p rvní český vojenský 
av ia tik  (od r. 1911). Provedl první let 
přes Sněžník (1911), přes Kras (1912) a 
po prvé přeletěl tra ť  Vídeň. N. Město— 
P ardubice—P ra h a  a zpět (1912). R. 1918 
podal n áv rh  n a  založení čsl. letec, školy.

Holeková (Cinková) Míla (* 17. XI. 
1888), česká herečka, člen činohry Nár. 
divadla v Praze.

Holeň (tibia), přední část bércová, sil
nější z obou dlouhých kostí podkolení, 
jejíž h ran u  nahm atám e pod kůží a  je 
p a trn a  i vnitřn í její plocha. Protože 
není kryta , podléhá často úrazům . Na 
holeni spočívá tíže těla, kterou přenáší 
s kosti stehenní na  chodidlo. Po kosti 
stehenní nejdelší kost lidského těla.

Holendr, spojení dvou rour šroubovi
tým závitem.

Holenice, součást starověké zbroje těž- 
kooděnců, kovové pláty, kryjící a chrá 
nící zpředu holeň.

Holenice, o. v Č., okr. Semily, 308 č. ob.
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Holešice (Holschitz), o. v č., okr. Cho
mutov, 998 ob. (289 č.). H nědouhelný důl 
Robert, pila.

Holešice (Holleschitz), o. na  Mor., okr. 
Dačice, 164 ob. (16 č.).

Holešín, o. na  Mor., okr. Boskovice, 
289 č. ob.

Holešov, okr. m. na Mor., 6603 ob. (6360 
č.) s četnými okr. ú řady  a  peněž, ústavy. 
Střední a  měšť. školy; e lektrárna, pivo
var se sladovnou (zal. r. 1669), tov. n á 
bytku, košik. zb., konfekce, plet. a  stávk. 
zboží, dřev. zb. a podpatků a j. Zámek 
s četnými uměl. sbírkami. Do nedávná 
tvořili tam ní židé zvi. sam osprávnou 
obec. H. připom íná se v dějinách již 1320 
a z jeho m ajite lů  jest nejznám. Karel 
st. ze Žerotína, za něhož se sta l H. s tře 
diskem Českých bratří.

Holešovice, o. v Č., okr. Chrudim, 374 
č. ob.

Holešovice-Bubny, VII. část hl. města 
Prahy, 1120 domů s 46.335 ob. (44.217 č.). 
P rům yslová čtvrt p ražská  s veletržním 
palácem, přístavem  a četnými průmysl, 
a obch. podniky. Městský pivovar p raž 
ský, založ. r. 1895 (126.997 hl piva). Di
vadlo Uránie. V s.-z. části největší p raž 
ský sad Stromovka (Král. Obora, založ, 
ve 14. st.) s výstavištěm, býv. král. leto
h rádkem  a Moderní galerií. — Základem 
H.-B. byly dvě stejnojm enné osady, zal. 
v 13. st., jejichž obyvatelé se hl. zabývali 
rybářstv ím  a zemědělstvím. Jejich roz
voj se datuje teprve od 2. pol. 19. st., kdy 
zakládány zde četné továrny (1857: 1220 
ob., 1879 10.850 ob., 1900 30.800 ob.). Roku 
1884 spojeny s P rahou  jako VII. čtvrt. 
Holešovice a Bubny odděluje t ra ť  stá tn í 
d ráhy  P ra h a —Kralupy.

Holešovicky, část Libně (P raha  VIII.), 
mezi Kobylisy a Vltavou, s Pelc-Tyrol- 
kou a Bulovkou.

Holešovský František, pseud. F ra n 
tiška Serafína Navrátila.

Holetice (Holetiťz), o. v Č., okr. Cho
mutov, 174 ob. (26 č.).

Holetín, o* Horní Holetín v Č.
Holewinski Józef (1848—1917), polský 

dřevorytec, spolupracovník Tyg. Illustr.
Holewinski Józef (* 1878), pol. a rch i

tekt. Sp.: PodrQcznik o budowie szkól
(1908), Miasto przyszlošci (1909).

Holice, okr. m. v Č., 6077 č. ob., s růz 
nými okr. ú řady  a fin. ústavy. Četné to
várny na  obuv, kopyta, m azadla, elektr., 
hosp. dr., výr. hospod, strojů, obchod 
dobytkem. Vznikly spojením Starých a 
Nových H. Špatné želez, spojení, ale vý
hodné spojení autobusové. — Pův. s íd 
lem párn0* Holických ze Šternberka^ k te 
ří zde měli také svoji tvrz. Povýšeny na

město r. 1350. R. 1567 
připojeny k Pardu- 
bicům (Vilém z P e rn 
štejna). R. 1643, 1679 
a 1758 velké požáry 
hubily město. Rodi
ště afr. cestovatele 
d ra  Em ila Holuba.

Holice, o. na  Mor., 
okr. Olomouc, 2284 
ob., větš. č. Velký 
akc. cukrovar (výr.

103.300 q cukru  a  24.600 q bil. zb.), h a 
nácký pivovar se sladovnou, chem. to
várna.

Holič, m. n a  Slov., okr. Skalica, 5639 
ob. (5155 čs.) Bývala zde slavná svého 
času keram ická výrobna, založ. Marií 
Terezií, k terá  bohužel zanikla  koncem
19. stol. Dosud však četná výroba dom á
cí. Zámek, dříve cis., nyn í státní, kdež 
potvrzen prešpur. m ír  r. 1805. Sladovna.

Holič, kadeřník, osoba, jež řemeslně 
holí, s t ř íh á  vlasy, česá atd., vyrábí vlá- 
senky (paruky). Holiči měli dříve blízké 
vztahy k lazebníkům  (Q*).

Holičky, o. v Č., okr. Třeboň, 227 č. ob.
Holičky, o. v Č., okr. Chrudim, 123 č. ob.
Holičky (Hultschken), o. v Č., okr. Čes. 

Lípa, 165 n. ob.
Holík Emil (* 1873), min. ra d a  a  práv. 

spisovatel. Sp.: Kolky a poplatky (1910, 
1925).

Holík Jiří, český spisovatel a dom ini
kánský  kazatel v XVII. století. P řestou 
pil k lu teránství a stal se kazatelem 
v Sasku. Psal německy duchovní, histo- 
ricko-politické a hospodářské spisy. O* J. 
Volf.

Holík Karel (* 5. XI. 1876), čes. herec 
od r. 1892; řadu  let u Národního divadla 
v Brně.

Holík Václav (* 1768 v Libořicích, f  
1825), hudebník a m ěšťan v Praze.

Holin, o. v Č., okr. Jičín, 364 č. ob. Tov. 
na  lepenku.

Holina, v koželužství ostrouhaná, chlu
pů zbavená kůže.

Holina Kamil, Dr., pseud. Dr. Josefa 
Můldnera.

Holinová A nna (+ 1910), láska  J. Ne
rudy.

Holínský J. G., pseud. Josefa Grafka.
Holitscher Arnold, MUDr. (* 1859), ně 

mecký soc. dem. poslanec, lékař v P ir- 
kenham m ru  a  průkopník  abstinentismu. 
Podle něho r. 1922 nazv. zákon o zákazu 
prodávání alkohol, nápojů  nezletilým.

H olitscher A rtu r  (* 1869), význam ný 
německý spisov. beletr. a  d ram atik , spo
lupracovník antim ilitarist. žurnálu  Die 
Aktion. Dramat, práce: Golem, 1909; po
vídky a rom ány: Leidende Menschen,

Znak města Holic.
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1893, WeiBe Liebe, 1896 a j. Polit, cesto
pisy: A m erika Heute unci Morgen, 1912; 
z pobytu v Rusku z 1921: Drei Monate 
in SowjetruBland, Der Narrenbaedeker 
(1925 o Paříž i a Londýně), Das Unruhige 
Asien, 1926. Autobiografie: Lebensge-
schichte eines Rebellen, z r. 1924.

Holjac Janko (* 17. XII. 1865), chorvat
ský architekt, au to r  m noha  budov v Zá
hřebě a chorv. venkově; 1910—1917 zá
hřebský starosta, nyní profesor Vys. tech. 
školy v Záhřebě.

HÓljatín, o. na  Podk. Rusi, okr. Volo- 
voje, 801 ob. (643 r.).

Holk Adolf (* 1873 v Psinicích), čes. 
moder, filolog, středoškol. prof., p řek la 
datel z franc. a starofrancouzštiny.

Holk Heinrich, hr. (1599—1633), císař, 
m aršál, dánského původu, přestoupil, 
přem luven Valdštýnem, do služeb cis. 
a postavil v Čechách vlast, pluk, t. zv. 
Holkovy myslivce, k teří byli obáváni 
pro udatnost, ale  též pro nekázeň. Po
zději zřídil p luk kyrysn íků  (Holkovi 
jezdci), s ním ž zpustošil 1631—32 Sasko 
a účastnil se bitvy u  Lůtzenu.

Holko Matěj st. (1719—1785), slov. uče
nec; psal pojednání dějepisná, literárně 
historická, národopisná a o otázce če
ských vystěhoválců na  Slovensku. Vět
šinou la tinské jeho spisy zůstaly  však 
v rukopise.

Holko Matěj ml. (* 10. II. 1757 ve Skla- 
níku, f  20. VI. 1832 v Rimavě), syn před 
cházejícího, slovenský spisovatel; byl od 
r. 1807 seniorem m alohontským. Jeho p ř i 
činěním byla založena v N. Skaln íka  
učená společnost, k te rá  vydávala  Solen- 
n ia  bibliothecae Kis-hontanae, kde byly 
uk ládány  práce jejích členů ze všech 
oborů vědních. Časopis Solennia  vychá
zel v nepravidelných lhů tách  od r. 1809 
až do let třicátých a  m á epochální vý
znam  pro slovenskou kulturu . Duší to
hoto spolku i listu byl Holko, jenž sám  
napsal přes 30 pojednání, z nich pět če
ských. Lit.: A. Pražák, Sborník D rtinův
(1921).

Holkov, o. v Č., okr. Č. Krumlov, 
151 č. ob.

Holkovice, o. v Č., okr. Strakonice, 
316 č. ob.

H ollak Józef (* 1890), pol. m alíř  a div. 
dekoratér.

Hollan F ran tišek  (* asi 1812), sochař 
v Praze.

Hollan Jan Matěj (1672—1743), svato
vítský kanovník, životopisec sv. Jana  
Nepomuckého (1729).

Holland, hrabství v Lincolnshire, 1066 
km 2, 85.254 ob. Hl. m. je Boston.

H ollandův podm ořský člun, vynález 
amer. inženýra S. P. H ollanda (1875), byl

jedním z prvních podmořských člunů, 
zařízených na  stálou plavbu pod vodou, 
jež se osvědčily ve vál. loďstvu. Podle 
jeho vzoru od let 90. min. stol. stavěny 
podmořské čluny (submariny) v Americe 
a Anglii; F rancie  a Něm. vyvinuly spíš 
typ ponorky (submersible), jenž pak před 
svět. válkou převládl, O* ponorka.

Hollar, spolek m alířů  grafiků  v Praze 
od r. 1917.

H ollar Václav (* 23. VII. 1607, f  1677), 
čes. rytec. Byl z katolické šlech. rodiny 
pražské a  využil se leptu u Matouše Me- 
riana v Německu, pro kteréhož pracoval. 
R. 1636 cestoval po Evropě s lordem To

m ášem  Howardem 
z Arundel, v jehož 
službách zůstal a žil 
v Londýně v Arun- 
del-Housu do r. 1643. 
Později žil v A nt
verpách. R. 1652 se 
vrátil do Londýna, 
kdež setrval do své 
smrti. H. lepty b ra 

vurní zdatnosti 
Václav Hollar. umělcovy jehly jsou 

z nejlepších grafik
17. st. Leptal ilustrace pro díla Ogillyho, 
Dugdaleho, Ashmoleho, krajiny, obrazy 
rukávníků , kožišin, křídel motýlů, por
tréty  a j. H. byl především  vynik. k res 
líř. Touto předností docílil veškerých 
svých skvělých výsledků v listech k ra j i 
nářských, portré tn ích  i ve vyobrazeních 
předm ětů  umělecko-průmyslových. Leptů 
H. počítáme n a  2814 listů. Katalogy: 
Parthey  (1853); týž, Nachtráge (1858), týž, 
Neue Nachtráge (1866); Borovský, Do
plňky (1898); Dolenský, Dodatky (1912). 
Životopis: A. Dolenský (1919), E. Dostal
(1924).

v. Hollay Camilla (* 1899 v Budapešti), 
herečka scén budapešťských, poté filmo
vá, p rovdána za žurnalis tu  Eugena Szat- 
máryho, znám á z m noha filmů: Únos 
Sabinek, Tkalci, Fróhliche Weinberge a j.

Hóllering Jiří (* 1871 v Chebu, + 1930 
v Mar. Lázních), něm. herec a div. ře 
ditel ve Vídni, Brně a Mar. Lázních.

Holleschau, Holešov, m. na  Mor.
Holleschitz, o* Holešice na  Mor.
Hollólomnicz, cx* Lomnica na  Slov.
H ollm an Ferd inand  (* 1835 v Praze), 

akadem ický malíř, býval v P raze kance- 
listou u  notáře.

Hollpein Jindřich  (1814—1888), m alíř  a 
spisovatel v Praze 1839—59. Maloval 
portréty.

Hollý Ďuro (f 1818 v Nitře), slov. spi
sovatel, kanovník a profesor semináře 
v Nitře. Napsal několik duchovních písní.
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Hollý F ran tišek  Ondřej (1747—1783), 
ěesko-něm. skladatel zpěvoher (Der Pa- 
scha von Tunis, 1774, Das Gespenst a  j.).

Hollý Jan  (* 24.
III. 1875 v Borském 
Svatém Mikuláši), 
slovenský básník; do 
gym nasia  chodil ve 
Skalici a Bratislavě, 
od r. 1802 navštěvo
val 6 let filosofii a 
bohosloví v Trnavě, 
kde měl výborného 
učitele Jiř. Palkovi- 
če, milovníka a me- 
céna českoslov. lite- Jan Hollý. 
ratury , r. 1808 byl
vysvěcen na  kněze, 3 roky piůsobil v Po- 
bědíně, kde začal p řek láda t Aeneidu, 
odkudž si však odnesl i revm atism us, 
když musel pravidelně docházet do filie 
ve Středě pastvisky, vodou zalitými. Od 
r. 1814 byl farářem  v Madunicích, kde pů 
sobil až do r. 1843. Tehdy vypukl v soused
ním domě požár, k terý zachvátil i faru. 
Básník se nemohl včas zachránit, až v po
sledním okamžiku, když už byl popá
len, byl vynesen m latcem  a uložen v ko
stele, kam  také vnikl oheň. Byl vynesen 
do bezpečí, ale utrpěl tak  těžká zranění, 
že musel jiti do pense, jíž trávil v nouzi 
u svého spolužáka M artina Lacka na 
Dobré Vodě. Tam  také f  14. IV. 1849. 
R. 1854 byl mu tam  na  hřbitově posta
ven nádherný pomník a r. 1923 v M adu
nicích im posantní pomník s krásnou 
figurou básníkovou. Hollý je tvůrcem 
slovenského národního eposu. P rodchnut 
ideou všeslovanské vzájemnosti vytvořil 
tři velké skladby epické: Svatopluk
(1833), Cyrillo-Methodiada (1835) a  Sláv
(1839), v nichž časoměrným veršem podle 
vzoru klasických epiků podává lapidárný 
obraz slovenské minulosti. V duchu sou
dobého rom antism u nekreslí svoje po
stavy věrně podle historie, ale s dávkou 
fantasie rozprostírá obrazy bojů, h rd in 
ských sku tků  a křesťanského m ilosrden
ství prvých Slovanů. Kromě toho napsal 
Žalospevy (1839), v nichž truchlí nad 
útiskem  Slovanů a odrodilstvím, a  Se- 
lanky (1835 a 1836), miloučké obrázky 
z pastýřského života starých Slovanů. Je 
jediným  velkým básníkem  školy Berno- 
lákovy (O*), jež znam ená počátek sam o
statné spisovné slovenštiny.

Hollý Josef (* 29. I. 1879 ve Skalici, 
t  3. XI. 1912 v Mor. Lěsovském, kde byl 
ev. farářem), slov. dram atik . Psal lidové 
dram atické práce, hojně hrané  na  ochot
nických scénách, ale bez hlubšího um ě
leckého posvěcení. Nej významnější jsou:

M árnotratný  syn (1903), Kubo (1904) a 
Gero Sebechlebský (1912). P řek ládal také 
z ruštiny  a polštiny a  psal hojně do am e
rických časopisů.

Hollywood (holivúd), filmové město 
v severoamer. státě Kalifornii; sídlo 
více než 50 filmových společností. Přes
100.000 obyv.

Holm Adolf (1830—1900), dánský hist. 
spisovatel.

Holm Dary (* 16. IV. 1900), filmový 
herec, známý z filmů H arry  Piella: Muž 
proti muži, Jeho nejlepší přítel a mn. j.

Holm Gustav Frederik  (* 1849), bada 
tel, podnikl výpravu do Grónska.

Holm Korfiz (* 1872 v Rize), spisovatel; 
píše rom ány a překl. ponejvíce z ruštiny.

Holm an Bohuslav, Ing. {* 1864), čes. 
chemik, prof. v Brně.

Holman Fran tišek  (* 1865 ve Studenci), 
fa rá ř  v Červeném Potoku, kat. homiletik.

Holm an (Hollman) Josef František 
(1802—1850), čes. spisovatel a překladatel. 
R. 1848 stíhán. Sp.: Nebožtík hrabě, Sáz
ka, Zhojení podágry; přeložil Ossiana a 
Florianovy novely.

Holm an Vojtěch (* 1875 v Podmokli- 
cích), kreslíř a  grafik.

Holmenkollen, nedaleko m ěsta  Oslo 
v Norsku se naléz. horská krajina, kdež 
se pořádají každoročně známé lyžařské 
závody.

Holmes (homs) Oliver Wendell (1809— 
1894), severoamer. spisov.; byl lékařem; 
psal básně, povídky a lékařské spisy.

H olm estrand, město a mořské lázně 
v Norsku, p ři fjordu Oslo; m á dřevěný 
kostel z r. 1674.

Holmium, Ho, vzácný kov, at. v. 163.5 
Jeho sloučeniny jsou obsaženy v yttrio- 
vých zeminách. Kysličník holmitý Ho*03 
jest nažloutlý, jeho soli oranžově žluté.

Holna Josef (* 1874), prof. hosp. školy 
v Roudnici. Sp.: N auka o zemědělském 
podnikání (1921).

Holocén, a* geologické útvary.
Holocephali, ryby žralokovité, mající 

srostlou lebku s horní čelistí, jednotnou 
žaberní štěrbinu a malé skřele. C harak 
teristickým zástupcem je Chimaera.

Holofan, lisované, rýhované sklo, po
užívané při svítilnách, k terým  p ropů j
čuje možnost v rhati světlo určitým  
směrem.

Holofernes, vojevůdce Nebukadneza- 
rův, Juditou zavražděný při obléhání 
Bethulie (podle knihy Judith).

Holograf, písmo, rukopis psaný  auto 
rem, proti pouhém u opisu.

Holografon (řecký), listina, celá v la s t 
noručně napsaná.
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Holohlavost (řec. alopecia), lysivost, 
plešatost, jest vypadávání vlasů a nedo
statečné jich dorůstání. Jest buď p řiro 
zená (od narození) nebo získaná (během 
pozdějšího života, a  to buď s tá řím  nebo 
z příčin  chorobných). Z ískaná h. p řed 
časná jako následek chorob.

Holohlavý, o. v Č., okr. Dvůr Král., 793 
č. ob.

Holokain, chlorhydrá t diethoxyethe- 
nyldifenylam idinu, tvoří bezbarvé, ve 
vodě rozpustné krystaly , jeho roztoku 
používá se při léčení očních nemocí m í
sto kokainu.

Holomčik Josef (* 1880 v Hodoníně, 
f  1925 tamt.), čes. soc. dem. novinář, po
voláním tkadlec, 1912 zemský poslanec; 
účastn ík  zahraň, odboje v rus. legiích, 
spoluprac. Odb. Nár. Řady, delegát n a  
sjezdu v Omsku 1918. 1920 redigoval 
Slov. soc. dem okrata, 1924 byl ředit. okr. 
nem. pojišt. v Senici na  Slovensku, kde 
působil na  poli osvětovém.

Holomek, ve staroč. původně znam e
nalo mladého, neženatého muže (tak 
jako „holka11 značilo svobodné děvče), 
později svobodného čeledína, chasn íka  
vůbec, pak soudního sluhu a konečně po
chopa, katova pomocníka (pacholka).

H olom erentom a, prav í hmyzové. Odli
šují se od polohmyzů tím, že se líhnou 
z vajíčka vždy již s  úp lným  počtem 
kroužků tělních.

Holometabolie (z řečt.), dokonalá pro
m ěna hmyzu.

Holomráz, m razy bez sněhu.
Holosteum L., (ple

vel), rod malých by
lin z čel. Caryophyl- 
laceae. Šest d ruhů  
v Evropě a Asii. H. 
um bellatum  L. (ple
vel okoličnatý) s m a 
lými bělavými kvě
ty. Roste na polích a 
mezích.

Hološně, u k ra j in 
ské vysoké kalhoty 
přes vysoké boty.
Vyrábějí se doma.

Holstr, v 16. stol. 
pouzdro pro pistoli 
na sedle.

Holostřevy (Hol- 
lezrieb), o. v Č., okr.
Stříbro, 359 n. ob.

Holota, Stč . název Plevel okoličnatý. 
pro psovody, psáře
(nevolníci, k teří ošetřovali panské lovec, 
psy). Jich vydržování příslušelo podda
ným, h. váak zneužívali svého práva, lid 
vydírali, proto slovo h. později zevše

obecnělo ve význam  týž, jako luza, sběř, 
chá tra  a  p.

H olo thuria  rod sum ýšů  (Holothuri- 
dea), patříc ích  mezi ostnokožce (Echino- 
derm ata). Nejběžnějším druhem  je su- 
mýš obecný (H. tubulosa Gmel.), žijící ve 
Středozemním moři, až 35 em dlouhý. 
Kol úst asi 20 k rá tkých  tykadel, p ř ih rn u 
jících zvířeti s pískem  a bahnem  po
travu. Vyjme-li se z vody, s táhne  se a 
ztuhne. Je-li dále drážděn, vytlačí po
jednou střevo a  pravou část vodních plic 
ze řitě. U jiných d ru h ů  mohou býti ta k 
to odvrženy i jiné orgány. Tyto odvržené 
části v několika dnech opět dorostou. 
Chudí ita lští  rybáři je jedí a jm enují je 
„Frutti di m are“. Z vých. Asie a vých. 
části Sev. Ameriky se vyvážejí do Číny, 
kde prodávají se velmi draze jako la 
hůdky „ trepang“, jež prý jsou prostřed 
kem k povzbuzení lásky.

H olothuroidea (sumvši), t ř íd a  ostno- 
kožců (Echinodermata). Paprsčitou sou
m ěrnost u mnohých zevně těžko pozná
váme. O této soum ěrnosti n á s  poučuje 
nervový systém. Pod kůží je svalový vá
lec, tu h á  kostra  není. Pokožka obsahuje 
různá  vápenitá  tělíska. Tykadla  jsou asi 
přívěsky pozměněného am bulakrá ln ího  
systému. Kamenný kanál u většiny ústí 
madreporovou deštičkou do dutiny tělní 
a nikoli napovrch. Vodní plíce jsou ke 
říčky žáber, jdoucích z konečníku do 
nitra. Dělí se na  dvě velké skup iny : Pa- 
ractinopoda a Actinopoda.

Holotin, o. v Č., okr. Pardubice, 146 
č. ob.

Holotricha (nálevníci celobrví), skupi
na  obrvených nálevníků. Jejich celé tělo 
je kryto k ra tš ím i brvam i a stejnoměrně. 
Nejhojnější je P aram aecium  Můll. (trep
ka), žijící ta k řk a  v každé vodě ve volné 
přírodě.

Holoty, ve slezských kra jích  pod Bez- 
kydam i ukazovatel cesty, dřevěný slou
pek s prkénky tvaru  ruky, které ukazují 
sm ěr cesty do nejbližších obcí; stávají 
na rozcestí.

Holoubek Benjam ín (* 1841 v Praze), 
majitel taneční školy v Praze, zal. 1864.

Holoubek F ran tišek  (* 1879), m alíř
v Benešově, portretista , k ra j in á ř  a  k a r i 
ka turista .

Holoubek F ran t. Karel (* 1843), člen 
zpěvohry král. zem. čes. divadla.

Holoubek Jan  (* 1804 v Čelákovicích, 
f  1863), o rganista  a soukrom ý učitel hud 
by v Praze  od r. 1834.

Holoubek Leopold (* 1792 v Jílovém, 
f  1868), m ydlář a m ěšťan v Praze od 
r. 1829.
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Holoubek Pavel (f 1582), b ak a lá ř  vys. 
učení pražského, autor pamětí, jichž po
užil P. Lupáč (Os*) pro svoje hist. práce.

Holoubkov, prům. obec u Rokycan, okr. 
Zbiroh, 880 č. ob. Železárny, založ, již 
r. 1608, tov. n a  celulosu, výr. hosp. s tro 
jů, tov. n a  pap ír  a  nábytek. Letovisko.

Holovačkyj Jakiv Fedorovyč (1814— 
1888), ukra jinský  učenec, býv. prof. lvov- 
ské univ. Hl. práce: Rosprava o jazykě 
južnorusskom  (1849), N arodnyja  pěsni 
Galicii i Ugorskoj Rusi (1878).

Holovousy, o. v Č., okr. Nová Paka, 874 
č. ob. Zámek s oborou, elektr. družstvo, 
lomy. Pěstování zn. jablek malinových.

Holovousy, o. v Č., okr. Královice u Ra
kovníka, 192 č. ob.

Holowinski Antoni (1832—1906), prof. 
fysiky. Sp.: Z zakresu elektrotechniki, 
O fotografji tonóv serca a  j.

Holowinski Ignacy (1807—1855), m etro 
polita mohylevský. Překl. Shakespeara. 
Sp.: Pielgrzym ka do ziemi swi^tej (1853), 
Ráchel a  j.

Holperl Antonín (1820—1888), m alíř  
v Praze. Mal. lid. genry a portréty.

Holroyd (holreud) Charles, Sir (1861— 
1917), angl. malíř. Jeho práce vynikají 
prostotou a jem ným i tóny.

Holšice, o. v Č., okr. K utná  Hora, 199 
č. ob.

Holst H ans Peter (1811—1893), dánský 
básník.

Holsteiu F ranz  (1826—1878), něm. hu-
H p h n f  Q l f l f l H a t p l

Holstein Friedrich A ugust (1837—1909), 
něm. diplomat.

Holštejn, o. n a  Mor., okr. Boskovice, 
240 ob. čs.; zřícenina.

H olštýn (Holsatia), sev. část provincie 
Šlesvicko-Holštýnské; bvv. vévodství, 
Schleswig-Holstein.

Holt Evelyn (* 3. X. 1907 v Berlíně), 
něm. operní zpěvačka, nyní film. hereč
ka, znám á z filmů Milkování, Sirotek 
Lowoodský, Právo n a  lásku, Manželství 
ve třech, Lékař pro ženy, Závojová ta 
nečnice a mn. j.

Holtzl Hieronymus (od konce 15. stol. 
do r. 1525), t iskař  norimberský. Tiskl též 
knihy české a první m apu Čech od Mi
kuláše Klaudyána.

Holub Alois (* 1860), učitel a  pedagog, 
spisovatel. Sp.: Holubův školní zpěvník 
(1—5, 1905), Vypravování o Komenském 
(1892).

Holub Alois (* 1894), m a líř  a  důstoj
ník v Bratislavě, žák Štursův.

Holub Antonín (* 15. I. 1888 ve Skutči), 
pplk. čsl. a voj. spisovatel; od 1917 ve 
štábu 19. a pak 33. pěší divise; organi- 
soval jako setník v list. 1918 čsl. m ysli
vecký p rapor č. 6 (nyní hraničářský),

pak v tažení n a  Slov. u 2. pěší divise, od 
1922—1928 profesor váleč. dějin n a  Vá
lečné škole, 1928—29 náčelník štábu 2. 
pěší div. v Plzni, 1929 velit. I./12. polního 
praporu v Parkánu . Sp.: Stručné dějiny 
válek (1921), Válka 1866, Napoléon, Bitva 
u Caporetta 1917 (vyd. Vál. škola) a  spo
lu s Fialou: B rněnská cesta, studie tak 
tická (1923).

Holub Ant. (* 1865), inženýr v Plzni. 
Čestný předseda a spoluzakladatel Ústř. 
Jednoty čsl. lesnictva. Sp.: O zakládání 
lesních družstev, Lesní reforma, Tachy- 
taxator a tachykula tor (spolupr. s Hola- 
nem).

Holub Bohumil (* 1880), hud. skladatel 
a prof. konservatoře v Brně.

Holub Bonifác Jan  (* 1847 v Doksa- 
nech), benediktin břevnovský, církevní 
historik.

Holub Čeněk (* 1849), učitel a  spiso
vatel.

Holub Emil, MUDr. (* 7. X. 1847 v Ho
licích u Pardubic, t  21. II. 1902 ve Víd
ni), čes. cestovatel. H lavní význam  Ho
lubových výprav do jižní Afriky spočívá 
h lavně v jeho činnosti sběratelské. Na 
první cestu se vydal H. 1872. Z Kapské
ho m ěsta  a jihoafr. dém antových polí 
podnikl několik  výprav do vnitrozemí 
již. Afriky, proniknuv od nejzazšího jihu  
od P ortu  Elisabeth až n a  sever k řece 
Zambezi a k  vodopádům nambveským. 
Z výpravy vrá til  se H. do vlasti po sed
mi letech v ř í jnu  1879. Druhou cestu do 
jižní Afriky podnikl H. v průvodu své 
choti 18. listopadu 1883. Na této cestě 
překročil H. počátkem  června 1885 řeku 
Zambezi, pronikl do území a  k ra jů  n a  
Kongu, až konečně po m nohých svízelích 
ocitl se za řekou Luenge v neznám é zemi 
úskočných divochů M ašukulumbů. V čer
venci 1886 byla jeho výprava u Balalun- 
gy divochy přepadena, takže byl nucen 
se vrá titi  zpět do vlasti. Na zpáteční ce
stě byl H. vzbouřenými domorodci okra 
den skoro o vše. Své bohaté zkušenosti 
a  poznatky vědecké z obou svých cest 
snesl ve dvou stěžejních a obsáhlých ce
stopisných dílech: „Sedm let v Jižní
Africe" a  „Druhá cesta po Jižní Africe". 
Lit.: J. V. Želízko: Ze života a  u trpení 
afrického cestovatele d ra  E. H. (P raha  
1922).

Holub Emil (* 1885), m alíř  v Brně.
Holub F ran tišek  (* 1894), ú ředník  min. 

pošt, básník. Sp.: Cesta žizně (1928), Živá 
voda (1924).

Holub Ignác (* v Praze), jeden z n e j 
s tarších  t isk a řů  p lá tn a  a ka rtounů  v P ra 
ze před r. 1770.

Holub Josef (* 1903), č. v irtuos n a  
housle, žák Ševčíkův.
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Holub Josef (* 1870), m alíř  v K ra lu 
pech, k ra jinář .

Holubář, vůdce husitského vojska ve 
službách Albrechta a  F riedricha  II. 
f 1476.

H olubář Gothard (* 1803 v Třebnici, 
f  1872), děkan v Milevsku, p rem onstrá t 
strahovský, apologetik a  homiletik.

H olubářstv í, chov holubů za účelem 
hospodářským  nebo sportovním. Z ja ra  
nu tno  dbáti o potravu, aby holubi neško 
dili polím. Holubník m usí býti vzorně 
čistý. Chov je dosti výnosný a neprávem  
u n ás  zanedbávaný. Lit.: Jeřábek, Chov 
holubů pro užitek a  sport (1919); Vrbka, 
P rak tický  ho lubář (1917).

Holubeč (Holubschen), o. v Č., okr. 
Horšovský Týn, 295 n. ob.

Holúbek Josef, JUDr. (* 18. III. 1883), 
slov. advokát, působil do r. 1927 jako 
nám. presid. Stát. pozem. ú řad u  n a  Slo
vensku.

Holuběnka, m oravský (hanácký) tanec 
k písni „Sivá holuběnko, kdes byla“, za
řáděn do Moravské besedy.

Holubi stali se dom. p táky  teprve v 5. 
stol. př. Kr., ač byli vyobrazováni a po
užíváni k obětem již m nohem  dříve.

Turtur risoria L. (Hrdlička).

Z Asie byli dovezeni do Řecka a Itálie a 
tam  chováni již v dávnověku jak  pro 
užitek, tak  i pro sport. H. jest nesporně 
ptákem  užitečným, neboť při poměrné 
nenáročnosti poskytuje značný užitek 
m ateriální, stejně jako ideální. Většina 
h-ů totiž polaří skoro polovinu roku, ne 
činíc nároků  na  krmení, a zbavuje tím 
pole spousty semen škodlivého plevele 
(ohnice, ptačí vikve, koukole, svlačce 
atd.), kdežto z užitečného zrní sbírá jen 
to, jež zůstalo na  povrchu (holub ne
hrabe) a bylo by sebráno hraboši. H lavní 
užitek poskytuje h. svými mláďaty. Ho
lubice snáší po dvou vejcích, z nichž se 
líhnou za 16—18 dní m láď átka  neopeřená 
a slepá; dorůstají ve 3 týdnech do váhy 
až % kg (u mor. pštrosů). Dospělý pár 
poskytne ročně 7—9 p árk ů  mláďat. Maso 
jejich jest lehké, šťavnaté  a velmi chu t
né. Také bílého peří lze výhodně použiti 
a trus holubí jest vedle guana  nejcen
nějším  hnojivém <dusík). Již ve stáří

půl roku jsou holubi schopni množiti se
a plodnost jejich jest nejvyšší mezi 2__
10. rokem, načež ustává. V době líhnutí 
se m láď at tvoří se rodičům ve žláznatém

Vinago delalandei Bp.

žaludku kašičková tekutina, obdobná 
mléku ssavčímu, jímž krm í mláďata. 
Rasoví holubi se kroužkují nánožními 
kroužky již v 6.—10. dni po vylíhnutí. 
Kroužky tyto jsou zákonem chráněny a 
vydává je Čsl. celostátní svaz spolků 
holub., sídlem v Praze XII., Bělehradská 
č. 36. Co do ras jest holubí říše nadm íru  
bohatá a jednotlivá plem ena se posuzuji 
podle četných znaků, hlavně podle 
kresby, postavy, ú tvaru  lebky, zobáku a 
nohou, postavení ocasu, podle jemnosti 
barvy a  lesku peří, atd.; v nejrůznějších 
kom binacích těchto znaků jsou pak stan- 
dard isována jednotlivá plemena. Za 
obydlí lze uprav iti  holubům  komoru 
anebo holubník n a  sloupech, avšak i pod 
střechou lze jim  p řip rav iti  dobrý pobyt; 
také bývají chováni ve voliérách. Při 
udržování čistoty, vzdušnosti holubníku 
a účelném  pěstění (opatrné křížení, 
třebas i vkrevné), lze dosáhnouti znač
ných úspěchů ve zušlechtění plemene. 
Neradno však pěstovati více plemen sou
časně a  na témže holubníku. Důležitou 
s tránkou  jest k rm ení; h-ům  poskytuje se 
nejlépe směs zrní, sestávající z kukuřice, 
pšenice, vikve, ječmene, příp. i h rachu  a

Didunculus strigiro&tris Jard.

ovsu. Ke zvýšení tem peram entu  p řidá 
vají pěstitelé něco semence.

Z čsl. plemen holubů nevolatých jsou 
nejdůležitější tato: moravský pštros, vel
mi oblíbený doma i za hranicemi, jak
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pro velikost, lahodnou kresbu, barvu a 
lesk, tak i pro své vlastnosti ekonomické, 
totiž velikou plodnost a polaření. Byl 
vypěstěn na Moravě již počátkem XIX. 
stol. Základní jeho barva  jest bílá, kdežto 
hlava, křídla, hřbet a ocas jsou barevné 
buď červeně, žlutě, nebo černě, šupinatě, 
modře (též pruhovaní). — česká  čejka 
jest menší h. s nápadně vyvinutým i

Alectroenas 
pulcheiTima Scop.

rousy na  nohou. Základní barva  bílá, 
barevný plam ének nad zobákem, zbar
vená kříd la  a rousy. Čejky kropenky 
mají k říd la  šupinaté, ostatní jsou jedno
barevné s pruhy. — Český bublák se vy
značuje půvabným  bublavým  houkáním , 
vrkočem (růžicí) na  hlavě a  bohatým 
roušem na  nohou; vyskytuje se v růz 
ných barvách. — Pražský rejdič, d ro 
bounký holub něžné postavy a tvarů, 
„chlouba P ra h y 14, charakteristický krych 
lovitou hlavičkou, kratičkým , silným  zo
bákem a vytrvalým  letem; v Praze  pořá 
dají se denně závody. — Z volatých čsl. 
holubů jest nejvýznačnější český stavák, 
brňák, morav. sedlatý a hanácký  bělohlá
vek. Č. stavák jest českou zvláštností po-

Tuxtur turtur L.

tud. že se vyznačuje přímo akrobatickým  
letem, jehož u jiných plemen nevídáme. 
Kromě toho m á statnou dlouhou postavu 
a velmi vyvinuté fouklé vole. Též kresba 
jest příznačnou a rozeznáváme podle ní 
s taváka  bělokosého, rovného, lysáka, 
plaménka, sedlatého, penížka, tygra, ba- 
boráka  a j .  — B rňák jest z volatých h-ů 
nejelegantnější, drobného útlého těla,

vysokých nohou (14—17 em), velmi tem 
peram entní. Jsou jednak plnobarevní, 
jednak se dvěma bílými nebo černými 
(u modrých) pruhy. Jsou obdivováni 
v celém světě. — Moravský sedlatý 
jest s ta tný  hospodářský volatý h., bílý 
na hlavě, křídlech a na  břichu, zbar
vený na  voleti, h řbetu  a ocase. — 
Rovněž silný volatý h. jest hanácký 
voláč, pěstovaný hojně na Hané. Jest 
jednobarevný s bílou hlavičkou a  cho
cholkou. — Tím ovšem nejsou čsl. ple
m ena h-ů vyčerpána; uznává se za čsl. 
p lemena celkem asi 15 druhů. — Polní 
h-i vznikli z holuba skalního a též se 
jemu podobají, hojně polaří a m ají četné 
odstíny barev i kresby. — Z cizích ple-

Holub parukář Columba
oenas L.

m en m á nem alý význam polský rys, ko- 
burský skřivan (obr. č. 3), řím an, hejl, 
parukář, anatolský racek (obr. č. 4). 
Z bubláků vynikají altenburští, buchar- 
ští, němečtí a ruští. Rejdiči m ají svéráz- 
nu  krychličkovitou hlavu, drobnou po
stavu a vytrvalý let; jsou krátkozobí a 
dlouhozobí (obr. č. 2) a  označují se podle 
měst (r. ham burský, gdánský, b runš 
vický, hanoverský, královecký* pražský, 
bratislavský, pešťský, vídeňský a pod.).— 
Mévičky jsou drobní h-i s ozdobným 
okružím na  hrdle a prsou (jabot), buď 
s opeřeným a nebo hladkým a noham a 
(anatolské, německé, anglické, italské, 
egyptské, čínské, pak blondinety a sati- 
nety). Pávíci (obr. č. 6) se vyznačují bo
hatým  vějířovitě rozloženým zvednutým 
ocasem, jakož i nazad zvrácenou h la 
vičkou, jíž vytrvale potřásají. Římané 
(obr. č. 1) a m ontaubánci se blíží posta
vou i kresbou h-ům  polním, m ají však 
velmi dlouhá péra  křídelní a ocasní. — 
Voláči m ají neobyčejně vyvinuté fouklé 
vole, různě dlouhé a u tvářené postavy,
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avšak nestejné velikosti. Zvláště vyni
kají voláči angličtí (obr. č. 7), francouzští, 
valonští, němečtí, sasští a  elegantní 
brňák. Č. stavák m á kromě volete svéráz 
ve stavění křídel za letu. — P a ru k á ř i  
(obr. č. 10) se vyznačují pernatou hřívou 
na  krku, v níž jest h lava u k ry ta  jakoby 
v paruce. — Slepičáci p řipom ínají posta 
vou a držením krku  a  ocasu slepici, jsou 
robustního těla a různé kresby. Dlužno 
jmenovati maltézáky, florentýny, vídeň
ské straky  a modeňáky. — B radavičnatí 
holubi m ají silně vyvinuté bradavice 
nosní a oční, někteří se vyznačují též 
rozm ěrným  a dlouhým příp. i zahnutým  
zobákem. Největší obdiv budí anglický 
k arié r  (obr. č. 9) Show-homer dragon, 
velmi oblíbené jsou bagdety (francouz
ská, norim berská [obr. č. 5], anglická, 
česká) a indiáni (obr. č. 8). — Čsl. pě
stitelé holubů se sdružují jednak  v k ra 
jinských (smíšených), jednak ve speciál
ních (podle plemen holubích) spolcích a 
tyto mají ústředí v dobře organisovaném 
Čsl. celostátním  svazu spolků holubář- 
ských, sídlem v Praze, k terý  hájí zájmy 
spolků, vydává nánožní kroužky pro h-y 
a representuje čsl. holubářství obesílá- 
ním  význačných zahran ičn ích  výstav 
(posledně na  světovém kongrese drůbež- 
nickém v Londýně, kde dosáhla naše ple
m ena h-ů neočekávaných úspěchů). (Viz: 
harevná příloha.)

Holubi poštovní, jsou odrůda smíšenců. 
Vyznamenává se rychlým  a  vy trvalým  
letem. Ochočených a náležitě vycviče
ných těchto holubů používá se k  doná
šení zpráv. K tom u jich používali již za 
starověku v Egyptě, v Persii, v Řecku 
i v Římě. Ve středověku užívalo se ho
lubí pošty mezi h rady  a tvrzemi, v nové 
době před zavedením te legra íu  jm eno
vitě k rychlým  zprávám  bursovním . Od 
obležení Paříže za  války 1870—1871 po
užívá se poštovních holubů v (mnohých 
státech k účelům  válečným  znova; ve 
válce světové se velmi osvědčili. V čsl. 
a rm ádě jsou -ři h lavn í poštovní stanice- 
holuhníky a to v Praze, v Brně a v T rn a 
vě. Chov poštovních ho lubů je u n á s  vá 
zán podrobným i předpisy zákona ze dne
20. prosince 1923 č. 2 Sb. z. a  n. a vlád. 
nař. z 21. února  1924 č. 44 Sb. z a n. Bez 
úředního povolení nesm í nikdo — vy jm a 
vojenskou správu — pošt. holuby cho- 
vati, nemá-li proti něm u býti trestně za
kročeno, zároveň při p ropadnu tí  pošt. 
holubů ve prospěch státu . Úřední povo
lení dává se jen čsl. s tá tn ím  p ř ís lu šn í
kům, k teří jsou členy některého spolku 
chovatelů poštovních holubů, sdruženého 
v Ústř. spolku chovatelů pošt. holubů. 
Ke cvičení pošt. ho lubů je mimo to po

třebí písemného osvědčení od m in is ter
stva n á r .  obrany. Chovatel m usí vésti 
záznam y o početním stavu, chovu a 
cvičení pošt. holubů, m usí holuby hned, 
jak  se vylíhnou, opatřiti  kroužky na  
noze a podávati pravidelné zprávy orgá
nům  správy  politické a vojenské. Za mo- 
bilisace a ve \á lce  je každý držitel pošt. 
holubů povinen odevzdati je n a  vyzvání 
voj. správy do jejího vlastnictví za n á 
hradu, k terou sam a určí. Kdo chytí ho
luba s kroužkem  na  noze unaveného neb 
poraněného aneb takového nalezne zabi
tého, je povinen učimiti o tom  oznámení 
nejbližší četnické stanici neb nejbližším u 
obecnímu ú řadu  a  ho luba  tam  odevzdati. 
Chytati, poškozovati, s tř íle ti  a usm rco
vali pošt. holuby je zakázáno. Kdo užívá 
pošt. holubů, ač ví nebo věděti může, že 
jich užitím  ohrožuje bezpečnost republi
ky, tre s tá  se. pokud čin nen í přísněji 
trestným , za přečin vězením od 8 d nů  do 
6 m ěsíců  a vedle toho může m u býti ulo
žena poku ta  od 200 Kč do 50.000 Kč. Kdo 
poštov. holuby, nej3a k tom u oprávněn, 
cvičí aneb vědomě chová, t re s tá  se za 
přestupek pokutou do 3000 Kč a vedle té 
může m u býti uloženo vězení do 1 m ě
síce. Kdo jsa  oprávněn ohovati (cvičiti) 
pošt. holuby, nedbá povinností m u  záko
nem uložených, tres tá  se za přestupek 
do 1000 Kč. Stejně tre s tá  se ten, kdo vy
rábí kroužky na  nohy holubů neopráv 
něně. T resta ti zmíněné trestné p ře s tu p 
ky, pokud vinníik nepodléhá vojenské 
pravomoci, p řísluší politickým (policej
ním) úřadům .

Holubí Zhoř, o. n a  Mor., okr. Velké 
Meziříčí, 443 č. ob.

Holubice, o. v Č., okr. Praha-venkov, 
713 č. ob. Rom. kaple P. Marie.

Holubice, o. n a  Mor., okr. Vyškov, 863 
č. ob.

H olubín (Hollowing), o. v Č., okr. Mar. 
Lázně, 272 n. ob. M inerální prameny.

H olubinnoje (Holubinné), o. n a  Podk. 
Rusi, okr. Svaljava 1408 ob. (1185 r., 40 
čs. ob.).

H olubník n. budník, místo, v němž se 
chovají holubi. Zřízeny jako dřevěné 
budky v podkroví, ve střechách, n a  vě
žích, na  sloupech a p.

Holubov, o. v Č., okr. Č. Krumlov, 1164 
č. ob. V blízkém Adolfově tov. nábytku 
z ohýb. dřeva, vále. mlýn, obilní sklady.

Holubová A nna (* 1883 v Holicích), č. 
p ianistka, prof. k lav íru  n a  konservatoři 
v Brně.

Holubovský Matěj (* 1799 ve Votici), 
kam eník  a  m ěšťan  v Praze od r. 1833.

Holuby Josef Eudevít, Dr. (* 25. III. 
1836 v Lubině, + 15. VI. 1923 v Pezinku), 
slov. botanik. Od r. 1861 byl ev. farářem
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v Zemanském Podhradí, kde ho také n a 
vštívil Jirásek, jda po stopách Bratrstva. 
Ve vědeckém světě slynul jako výborný 
botanik, jenž sestavil 4 herbáře, z nichž 
nejcennější obsahuje na  12.000 kusů a 
je v Bukurešti. Po p řevra tě  jako senior 
slovenských spisovatelů se zasloužil svý
mi krásným i články ve prospěch česko
slovenské jednoty, para lysu je  tak  vliv 
m aďarism u na  m ladší slovenskou in te 
ligenci.

Holuby Karel, slovenský revolucionář, 
bojovník Hurbanův. Popraven  od Maďa
rů 1848.

Holušice, o. v Č., okr. Blatná, 321 č. ob.
Holušice, o. v Č., okr. Humpolec, 130 

č. ob.
Holušice, o. v Č., okr. P ísek, 138 č. ob.
Holv Jan  Nepomuk Josef (* 1868

v Hradci Jindřichově, + 1926), premon- 
s trá t  tepelský, fa rá ř  v Holišově; spiso
vatel bohovědný.

Holý Josef (* 7. II. 1874 v Kašíku u 
Rožďalovic, f  6. II. 1928 v Brně), prof. 
vyšši st. průmyslové školy v Brně, bás 
ník a d ram atik . Napsal lyrické a epic- 
ké verše: P am átn ík  a Skokády (1897), 
Panenčiny knížky (1905), Adamovské 
lesy (1905), Černé moře (1911), dram. p rá 
ci Čarovný sen, Báje milostná, h ra  o 4 
dílech, 1928. Byl také polit, činným.

Holý-Berlat Václav (* 31. VIII. 1883 
v Praze), barytonista, absolvent operní 
školy Pivodové a W allerste ina; za po
bytu v Rusku studoval u slav. baryt. 
Kamionského v Kijevě. Vrátil se po vál
ce jako rus. leg. a  je stálým  hostem  Nár. 
divadla v Praze.

Holý Kamil Václav O takar (* 28. IX. 
1873 v Č. Budějovicích), generál a spisov. 
čsl. Za svět. vál. se účastnil operací na  
ital. frontě; 1919—21 velit. divise na  SI., 
1921—25 voj. ataché ve Varšavě, 1926 
ředit. Voj. archivu. Psal hl. d ram a ta  se 
sociální tendencí a  básně; v posl. době 
též hist. díla: Auf launischem  Pegasus 
rund  um  die Erde (1911), Krieg (1913), 
Crimen carnis (1916), Glúhende Lieder 
(1916), Kapitál (1919), Arcivévoda (1919), 
Potopa (1920), Boj zásad (1922), Proti 
splavu (1923), z části pod pseud. Clarus 
Hild n. H. Clarus. Hist. sp.: ž ižk a  s t ra 
tég (1928), Tažení v Haliči a  Polsku 1914
(1928).

Holý Karel, PhDr. (* 1865 v Štěpánovi- 
cích), agronom, profesor vys. zeměděl. 
školy v Brně. Vydal: O hodnotě franc. 
osiny, P rak tické pokyny pro provádění 
zdař. osevu.

Holý Ladislav (‘ 20. června 1881 v Nové 
Vsi), český národohospodář, vrchní ře 
ditel Spořitelny města Kolína.

Holý M., pseud. Marie Holé.

Holý Miloslav (* 1897), m alíř  v Praze, 
žák Švabinského.

Holý Prokop (* 1868 v Novém Kolíně), 
farář v Dolních Hbitech, povídkář a  bo- 
hoslovec; vydal anthologii Máj v nebi
(1922), rom án Suzanna (1930).

Holý Vojt. (1821—1889), děkan  v Pel
hřimově; liturgik  a hudebník církevní.

Holyj boršč, ukra jinské  jídlo: kvašená, 
červená, kyselá mouka.

Holyně, o. v Č., okr. Praha-venkov, 385 
č. ob.

Holýšov, o. v Č., okr. Tábor, 91 č. ob.
Holýšov (Holeischen), o. v Č, okr. 

Stříbro, 1161 ob. (371 č.). Doly n a  kamen, 
uhlí, tov. zrcadl. skla.

Holz Arno (* 1863), něm. básník; psal 
spisy silně natura listické  a největšího 
úspěchu dosáhl tragikom edií T raum ulus  
(1905) a  d ram aty  Sonnenfinstem is (1908) 
a Ignorabim us (1913).

Holz Vatroslav (1844—1914), slovinský 
spisovatel cestopisů a  ku ltu rně  h istoric 
kých článků.

Hfilz Max (* 1889), něm. kom unista, 
1920 organisá tor úderných rot, 1921 p ů 
vodce povstání, k teré bylo potlačeno. 
P rchl do Čech, byl však jat, vydán a  od
souzen k doživotnímu žaláři.

Holzappel (Holzapfel, pův. Eppelmann, 
snad žid. původu), Peter Melander, hr., 
bar. Laurenburg, pán  z Lůlstorffu (1585 
—1648), cis. m aršál, kalvinista, pův. v ho 
landských, pak ve švýcarských, benát
ských a  hessen. službách; vyznam enal se 
v bitvě u Oldendorfu 8. VII. 1633, kde cí
sařští  poraženi, přestoupil 1642 do služeb 
F erd inanda  III. a obdržel po sm rti  Galla- 
sově 1647 vrchní velitelství; zreorganiso- 
val čes. arm. a  obnovil její kázeň, p ro 
následoval pak  Švédy do Duryňska, m u 
sil však, opuštěn byv Bavory, před 
W ranglem  a T urennem  ustoupiti do Ba
vor, kde padl v boji u Zusmarshausenu.

Hol zel Adolf (* 1853 v Olomouci), prof. 
akademie ve Štutgartě, kra jinář.

HSlzel Hans (* 1800 v Praze), rytec 
v Praze; jeho syn Mořic (* 1841), mode- 
lá ř  3, sochař

Holzel Mořic (1841—1902), sochař a a r 
chitekt. Pracoval n a  Slovensku,

Holzel Tomáš, m alíř  v Praze, 1822.
Holzer Robert (* 1859 v Prostějově), 

k ra j in á ř  a dekorační m alíř  v Praze.
Holzhauser Václav (* 1812 v Neustu- 

pově), k n ih tiska ř  a  m istr  stroj nik v P ra 
ze od r. 1826.

H olzm ann Michael (* 1860), něm. bi
bliograf. Hl. díla: Deutsches Anonymen- 
Lexikon (1902—28), D. Pseudonymen- 
Lexikon (1906) a j.



Jan Vermcer van Delft (1632—75). 
V malířském atelieru (Vídeň).

Anfchonis van Dyck (1599—1641).
Tbom. KiMigrew a Thomas Carew (Wimlsor Castle).

Jacob Jordaens (1593—1678). 
Satyr u sedláka (Kassel).



Horstva.

Krasové skály u Omišc (Sinj u Splitu). 

Příloha Nového velkého ilustrovaného slovníku naučného.
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Holzminden, okr. m. v Brunšvicku, 
12.192 ob. Někdejší sídlo a rc ib iskupa  ko 
línského.

Holzpeck Ignác František, slovenský 
kněz a spisovatel v XVIII. stol.,, ta jem 
ník  n itranského  biskupství.

H om alom yia canicularis L. (moucha 
domácí menší), pa tří do skupiny květi- 
lek (Anthomyidae), žije v našich  domech 
a  vyznačuje se tím, že č tv rtá  podélná 
ž ilka probíhá přibližně rovně. Je asi po
loviční velikosti mouchy domácí. Hřbet 
šedočerný, u sam ečka s třem i tem nější
mi nezřetelným i pruhy. Není dotěrná. 
S trusky  její m ají po s tran ách  tě la  a  n a  
hřbetě  podivné trny. Vývoj děje se v roz
k ládajících se lá tkách  a  špíně.

Hom ann Johann Baptist (1664—1724), 
něm. kartograf, dom inikán, p ak  pro te 
stan t, 1702 založil nak lada te ls tv í map.

H om ar (Homarus vulgaris M.-E.), ko
rýš ze skupiny ra k ů  pravých (Astaci- 
dae), jen málo se liší od rak a  říčního. 
Čelní násadec je užší, šup ina u  kořene 
vnějších tykadel je úzká a pilovitá 
(u rak a  říčního listovitá). Dorůstá až 
50 em. Žije v evropských mořích, hl. n a  
pobřeží b ritském  a  norském. Loví se po
mocí košů, podobajících se p tačím  kle
cím. Zařízeny jsou obdobně jako m yší 
pasti. Roční spotřeba hom arů  jde do m i
lionů. Sam ička nosí pod zadečkem 
8—40.000 vajíček. H om ar dosahuje  až 
30 let života.

H om arus vulgaris M.-E., o* homar.
H om atropin  (fenylglykolyltropein), 

C8Hi*N . O . CO . C7H7O, 
z atropinu připravovaný alkaloid; tvoří 
bezbarvé hranoly, svým chováním  podo
bá se atropinu, ta je  při 98°.

Hom berk (Hohenburg), h rad  nedaleko 
Mirošova, zpustlý již v XV. stol.

Homburg, m. v Německu v Bav. Falci, 
9904 ob. P rům ysl železářský a  šamotový.

Hom burg vor der Hohe, m. v Němec
ku, 10 km  s. od F ran k fu r tu  n ad  Moha
nem, 16.800 ob. Železité lázně, p rům ysl 
strojnický, barvy, poživatiny. 1622—1866 
hl. m. sam ostatného lantkrabstv í.

Home (angl. hom), domov, též obec, do
movina, dům, pesionát. H. Office, H. De
p a r tm en t (ofis, dipartm á), v Anglii m i
nisterstvo vnitra.

Home (hom) Henry (1696—1782), angl. 
filosof, působil svými Elements of Criti- 
cism n a  estetické teorie.

Homel (Gomel), velkoruský gouverne- 
ment, 27.118 km 2, asi 1,374.435 ob., 1924 
byl příděly běloruské sovětské republice 
značně zmenšen. Hl. m. H., 76.000 ob.

Homem Diego, portugalský  kartograf, 
byl asi od r. 1550 činný v Benátkách.

N orý  slovník  naučný. — S va z e k  IX.

Jeho m ap a  světa v 14 listech z r. 1561 
jest ve vídeňské národní knihovně.

Hom en Viktor Theodor (1858—1923), 
vynikající f inský fysik a  meteorolog, 
prof. univ. v Helsinkách, au tor mnoha 
prací z oboru meteorologie.

H om eopatie (řec.), způsob léčení, vy
myšlený Sam uelem  H ahnem annem  (Ó*) 
1810. Pokusy s chinovou korou vedly jej 
k domněnce, že léky účinkují proti těm 
nemocem, jejichž p říznaky  podobají se 
oněm, jež se dostaví u zdravých lidí po 
užití těchto léků. Po nesčetných poku 
sech vyslovil pak  zákon podobnosti: si- 
m ilia  s im ilibus cu ran tu r  („stejné léčí se 
s te jným 11). Domníval se, že při posuzo
vání chorob třeba  se držeti pouze p ř í 
znaků a  tyto pak léčiti podle uvedeného 
pravidla. Ony léky jsou tím  účinnější, 
čím jsou zředěnější. Z „prvotní t in k tu 
ry", k te rá  obsahovala účinnou lá tku  ve 
zředění 1:10 d ílům  alkoholu, zředil opět 
jednu část n a  10 d ílů  alkoholu, a  tak  
dále za  okolností až k 30. desetině. L á t
ky v alkoholu  nerozpustné roztíral s te j
ným  způsobem  s mléč. cukrem. Své uče
ní nazval h. na  rozdíl od léčení ostat, 
lékařů, jež označil jako allopaty. Jeho 
n au k a  vycházela z dynam ických názorů : 
nemoci nem ohou býti pouze poškozením, 
rozladěním  životní síly (a* vitalismus), 
k terou obnovuje síla léků. Později ji 
změnil ve sm yslu  hum orálnč  patholog. 
(Q* lékařství, dějiny); předpokládal, že 
vleklé choroby odvozují se od chorob, 
lá tek  jistých nemocí kožních (svrab, sy
filis), jež se v těle zadrží. H. vzbudila 
nejprve mezi lékaři zájem, ale znenáhla 
došlo mezi jejím i přivrženci (homeopa
ty) a  ostat. lék. k  velkém u sočení, zvi. 
čím více se oni měnili v sektu. Hahne- 
m annovi nástupci oživili dynam ickou 
teorii částečně m ystickým i představam i 
(A. Lutze). S pokroky lékařství ve druhé 
pol. XIX. stol. snažili se vůdčí homeo
pati udržeti s te jný  krok; přija li m oder
ní d iagnostiku  a  poznatky path., ale 
vždy pevně zastávali sp rávnost zákona 
podobnosti, zřeďování léků a  požadavek 
stanovití použitelnost léků zkoušením 
jich na  zdravém  člověku. Proto zástupci 
oficiel. lékařstv í h. zásadně odmítali. Te
prve v posl. desítiletích n as ta ly  jakési 
změny. Farm akolog Schulz, k terý  se h. 
zabýval, snažil se ji odůvodniti teore
ticky. Někt. skutečnosti ukázaly, že do
m něnku o naprosté  nesm yslnosti h. n á 
zorů nelze udržeti. Byly to výsledky im u 
n itn ího a t. zv. nespecifického léčení (a*) 
a zkušenosti o účinku nejnižších dávek 
rozlič. lá tek  v těle. Moderní h. se snaží 
přizpůsobiti i n aukám  dnešní biologie 
a u tvořit  i homeotherapii, použitelnou

7
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v užší oblasti. V nejnovější době zastal 
se berlínský chirurg  Bier někt. h. n á 
hledů, čímž vyvolal novou debatu, k te rá  
snad umožní společnou práci a dorozu
mění skup in  dosud nepřátelských.

Homér (Homéros, Homerus): 1. básník, 
pod jehož jm énem  se zachovaly oba dva 
nejstarší řecké eposy Ilias a  Odysseia. 
Pro aolskou Sm yrnu jako jeho domov a  
iónský ostrov Chios jako místo půso
bení mluví aolské zbarvení základu ho- 
mérské řeči, z níž se vytváří iónské n á 
řečí. H. život lze položití do VII. st. př. 
Kr.; postavy jeho básní dostaly  podobu, 
jakou m ají i dnes, až asi v VI. st. př. Kr. 
Obsah Iliady a Odysseie znovu nám  vy
pravuje  část z velkého k ru h u  trojan- 
ských pověstí. Ilias pojednává o 49 dnech 
z desátého roku trojské války. Odysseia 
líčí n á v ra t  Odysseův domů a  jeho po
m stu  n ad  těmi, k te ří  zůstali dom a a 
měli ho pro d louhou jeho nepřítom nost 
za mrtvého a o jeho m anželku Pénelopu 
se jako ženiši ucházeli. V lastní děj za 
b írá  rozdíl 40 dní; hrd inské činy, jež za
žil během  deseti let, jsou jím  během 
děje vypravovány. Každé z obou epic- 
kých děl vypadá jako celek. Přece však 
je též viděti, že všechno není ste jně do
konalé a  že an i časových rozporů n e 
chybí. V důsledku těchto nesrovnalostí 
vznikla t. zv. H om érská otázka, jíž se 
zabývá stále řad a  kritiků . F. H. ďAubi- 
gnacs (Conjectures académiques ou dis- 
sertation su r riliade , 1664; uveřejněno 
1715), potom Fr. A. Wolf, jenž založil 
1795 názor, že byly sam ostatné, jednot
livé písně Homérovy a  H. školy, Homé- 
rovců na  Chiu, mimojdoucími pěvci 
a rapsodity  přeneseny, a teprve kol 540 
P ersitra tem  v Athénách sloučeny v ce
lek, ve dvé sam ostatné básně. Nejspráv
nější asi bude t. zv. p ísňová teorie, již 
zavedl K. Lachm anm  Vliv Homérových 
básní na  život řeckého národa  byl ne 
sporně ohromný, hlavně po stránce  n á 
boženské, na  poesii a umění. V č. viz 
studii A. Koláře, N. A theoeum  (1920). 
Překl. Ilias (H. Mejsnar, 1878—81, A. 
Škoda, 1886, O. Vaňourný, 1927), Odysseia 
(H. Mejsnar, 1876, A. Škoda, 1883, O. Va
ňourný, 1921). — 2. Homér ml. z Byzance, 
básník tragedií v III. st. př. Kr.. byl čí
tán  k Pleiadě (c^).

Hom érský smích, hlučný, upřím ný 
smích, podle určitých m ís t u Homéra 
(Ilias, I, 599, Odyssea, VIII, 326), kde je 
řeč o „nepomíjejícím smíchu blažených 
bohů11.

Home-Rule (angl. hóm-růl, sam osprá 
va), 1870 v Dublině '.rskými konservativ- 
ci pod J. Buttem  prohlášený program, 
který požadoval irský p arlam en t se sa 

m ostatným  řízením  vn itřn ích  záležitostí. 
Uskutečněn teprve r. 1920. o* Irsko.

Homestead, m. ve Spoj. státech, Peim- 
sylvanie, 20.452 ob. Carnegiovy ocelárny.

Homeův vozík, pokojový vozíkový ap a 
rá t pro jezdce n a  kole. Podobný je po
kojový vozík pro léčeb, gymnast, účely.

Homilét (řec.), kazatel.
H om iletika (od ř. homilia, cx* homilie), 

učení o kázání, čáisti nauky p rak tické  
teologie.

H om iliarius liber (homiliarium, lat.), 
sb írka homilií církev, otců pro bohoslu
žebnou potřebu. Nejznámější je od Paula
Diakona ve vyd. K arla Vel. sebrané Ho- 
milarium.

Homilie (řec. „rozhovor, zábava14), k á 
zání, jež vykládá text bible v přesném 
pořádku stavby; v dalším  smyslu každé 
kázání.

Homilit, nerost, k řem ič itan  borito-že- 
lezito-vápenatý; tvoří černohnědé, jedno
klonné krystaly, lesk skelný, průsvitný, 
nalézá se v syenitu u Breviku.

Homiioíobie (řec.), úzkost sdělování, 
znám ka nucené nervosy; nemocní obá
vají se pozorností jiných lidí.

Hom ilopatie (řec.), sdělovací psycho
sa, t. j. duševní choroby, jež nastávají 
stykem s duševně chorými.

Hominidové, označení lidí všech ras, 
včetně jejich vymřelých forem.

H om itijan  Dimitrije (1. pol. 13. stol.), 
ochridský arcibiskup a  kanonista, odpůr
ce sam ostatné srbské církve a sv. Sávy. 
Autor kanonických odpovědí, zajímavých 
pro různé pojetí církevního p ráv a  v Ca- 
řih radě  a Makedonii, i pro vn itřn í histo 
rii slov. území jeho arcibiskupství.

Hommage (franc.), vasalská p řísaha ; 
v dnešním smyslu pocta, hold.

Homme (fr., om), muž; h. ď affa ires  
(dafér), obchodvedoucí; h. d‘É ta t (detá), 
s tá tn ík ; h. de lettres (de letr), literát; 
h. de quaiité (de-kalité), občanská osoba.

Homme libře, L’ (lom libr), republi
kánský  deník v Paříži.

Hom m er Jan  (* 1738 v Čimelicích), so
chař v Praze 1770.

Homo, pseud. J. A. W agnera.
Homo (lat., pl. homines), člověk, muž; 

h. novus, právě příchozí, nyní všeobecně 
užíváno o tom, jenž jest povolán k vyš
šímu úřadu, aniž bylo o něm  dříve něco 
slyšeti; h. proprius, nevolník; h. sui ju- 
ris, svéprávný člověk; opak: alieni juris 
homo.

Homocentrický (řec.), soustředný. V ele
m entárn í geometrické optice jest základ
ní věta, že lom a odraz kulovými plocha
mi svádí do homocentrického svazku 
homocentrický svazek paprsků.
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Homodont (řec.), zvířa ta  s jednotným  
druhem  zubů.

Homoionie (řec.), v hudbě způsob 
skladby, kde vůdčí melodii nese jediný 
hlas (zpravidla svrchní), kdežto ostatní 
hlasy jsou m u podřízeny pouze jako 
harm onický doprovod. Opakem h. jest 
Qa polyfonie.

Homogamie (řec.), a) v biologii n a s tá 
vá, uzrávají-li současně sam čí i samičí 
části květu; b) v botanice obojpohlavní 
květy v květovém souboru; c) v genetice 
páření organism ů stejných znaků, čímž 
se udržují odlišné variace organismů.

Homogen (řec.), stejný, stejného p ů 
vodu; v technice řovnoměrný. Ve fysice 
nazývá se h. těleso to, jež na  všech m í
stech vykazuje stejnou vlastnost, jinak  
je heterogenní; homogenní pole Q* pole. 
Homogenita, stejnorodost.

Homogyne a lp ina  Cas. (podbělice hor
ní), roste v lesních pásm ech evropských 
hor. Radí se mezi trubkokvěté (Tubi- 
florae). Trsík přízem ních ledvinitých 
listů, na  povrchu se lesknoucích, štíhlý 
stvol o jednom červenavém květním  
úboru.

Homochromie (řec.), stejnobarevnost. 
V biologii přizpůsobení barvy živočicha 
ku prostředí, ve kterém  žije.

Homoiomerický, ze stejných částí slo
žený; homoiomerický pletenec o*.

Homoioteleuton (řec., stejně se kon
čící), ste jná vyznění na  konci veršů nebo 
části veršů, též prosaických vět.

H om oiotherm ní živočichové (idoio- 
therm ní, teplokrevní), n a  rozdíl od hete- 
ro therm ních (chladnokrevní ž.), živoči
chové, kteří i p ř i  proměnlivosti zevních 
vlivů zachovávají si stejnou tělesnou 
teplotu, na  př. ptáci a ssavci.

Homok (Mezóhomok), o. na  Podk. R., 
okr. JBerehovo, 262 ob. (124 r.).

Homok, o. na  Podk. R., okr. Užhorod, 
523 ob. (11 čs., 14 r.).

Homoláč Oldřich (* 20. I. 1872), čes. 
m alíř a prof. v Praze, žák prof. P irnera  
a Hynaise. Maloval portré t Vojanův, 
Dámu s červeným kloboukem, Malou 
Slováčku (studie) a návrhy  růz. plakátů .

Homole (Hummeln), o. v Č., okr. Č. 
Budějovice, 992 ob. (608 č.).

Homolice (Conus L.), rod měkkýšů 
(molusků), a  to šípojazyčných (Toxo- 
glossa). Mají těžkou skořápku, k rá tký  
zploštělý kotouč a úzkou dlouhou ob- 
ústní štěrbinu. Ve všech teplých mořích, 
zvláště kol tropické Asie. H. středozemní 
(Conus m editerraneus Brug.) je m alý 
m ěkkýš Středozemního moře. Má pěkné 
kresby a  je velice žádán sběrateli.

Homolicki Michal (1791—1861), prof. fy- 
siologie a p. hist. Sp.: H istorja Wilna, 
W izerunki a roztrz^sania  naukowe (1838).

Hom olika zván rovněž lanýž, o* Tuber.
Homolje, oblast v horn ím  poříčí Mlavy 

v požarevském kra ji srbském.
Homoljske planině, ve vých. Srbsku, 

severně od Žagubice, nejvyšší hora  Kupi- 
nova Glavica (994 m).

H om olka Josef (1840—1907), čes. ka r to 
graf, od 1870 v Pešti, kde se zasloužil 
o m apování Uherska.

Homolkové, česká houslařská  rodina. 
Vynikli: Em anuel Adam H. (1795—1849), 
Ferd inand  Josef H. (1810—1862), Jan  Ště
pán  H. (1800—1883), Ferd inand  August 
Čeněk H. (1828—1890), E duard  Ferd inand
H. (* 1886), houslař  na  Vinohradech.

Homolky, malé sýry kuželkovitého 
tvaru, nebo šišky, m alé bochánky tva 
rohu, prohnětené solí a okmínované, po
lité pivem se proleží.

Homologický (řec.), souhlasný, stejno
jmenný. V geometrii homologickými 
prvky nazývám e ony, které spolu úzce 
souvisí, n a  př. které určitou transfo rm a
cí se ztotožní. — V chemii homologiokou 
řadu  tvoří sloučeniny, z nichž sousední 
liší se od sebe skupinou CH2. Homo- 
logickou řadu  tvoří n a  př. uhlovodíky 
o obecném vzorci CnH2n+3 : m ethan,
ethan, propan, butan, pentan atd., od 
nich odvozené alkoholy, aldehydy, kyse
liny, substituční deriváty a  pod. Obecné 
vlastnosti členů téže homologické řady 
jsou stejné, specifické (spec. váha, sku 
penství a j.) jsou rozdílné. Homologické 
sloučeniny za určitých podmínek štěpí 
se v sloučeniny, které mezi sebou jsou 
rovněž homologické.

Homologie (řec.), souhlas, shoda.
Homology m anganu  (ekamangany), vel

mi vzácné chemické prvky, n a  př. v ko- 
lum bitu a gadolinitu, atomové číslo 
43: m asu riu m  (ekam angan v užším
slova sm yslu Ma) a rhen ium  (dwiman- 
gain) Re. P ředv ídaná atom. váha  prvního 
97.5 nebo 98.8, druhého 187.4.

Homolovič Ladislav, pseud. Lad. Ho
moly.

Homomerie (řec.), v genetice: znak
organism u, podm íněný několika geny, 
jv jichž počet je kolísavý (polymerie).

Homonomie (řec.), v biologii soum ěr
né členění těla podle podélné osy.

Hom onym ní (řec), stejně znějící, ale  
různého významu.

H om oplastika, O* plastické operace.
Hom optera (řec.), hmyz s tejnokřídlý, n a  

př. cikády.
Homo sapiens (lat.), člověk jako druh  

živočišný.
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Hom osexualita (řec., lat., láska mezi 
lidmi stejného pohlaví), pohlavní sklo
ny  k osobám stejného rodu; bývají vro
zené, často též vypěstované nebo též bě
hem  života nabyté (pak lépe jako pseu- 
doh. označované). Bisexuelní se nazý
vají jednotlivci, kteří cítí sklony k obě
m a rodům. Rozdíl mezi pravou, vroze
nou h. a pseudosex. je snadný, kde 
vyskytuje se h. jako zjev celé společ
nosti (v kasárnách, v pensionátech); 
v takovýchto případech běží obyčejně 
o pseudoh. H. při ženském pohlaví se 
nazývá též lesbickou láskou, mužští 
h. jsou označování jako uran isté . Homo- 
sexualisté bývají většinou tělesně a du
ševně zdraví, v in telek tuáln ím  a etickém 
chování často vysloveně vysoce stojící 
lidé. Rozšíření h. je značné; rození h. 
dají se velmi snadno poznati (vzrůst vou
sů u ženy, vyvinutá  prsa  u  muže a p.). 
Mnoho u ran is tů  m á sklon nositi ženský 
šat, zatím  co h. ženy rády  oblékají šaty 
mužské. Podle našich zákonů (hl. § 129, 
lit. b, trest, zák.) jest h. trestnou jako 
zločin proti přírodě a tres tá  se těžkým 
žalářem  od 1 do 5 roků. V Itálii, Francii, 
Belgii, Španělsku a P ortugalsku  jest h. 
trestná jen v určitých případech (veř. 
pohoršení, zneužití nedospělých atd.).

Homospory (řec.), ta jnosnubné rostli
ny se stejnými sporam i; opak, hetero- 
spory (kapraďovité rostliny).

Homostachyae, označení pro jednu sku 
p inu  rostlin  z rodu ostřice (Carex), a to 
těch, jež m ají několik k lásků  s kvítky 
jednoho neb obou pohlaví, které tvoří 
složeny klas neb hlávku. Samčí pohlaví 
v hoření části celého květenství a samičí 
v dolení m ají: C. a renaria  (o. písečná), 
C. su lp ina (o. liščí). Obrácenou sestavu 
pohlaví nacházím e v květenství C. lepo- 
r ina  (o. zaječí), C. canescens (o. šedivá), 
C. rem ota (o. oddálená), C. brizoides 
(o. třeslicovitá) a C. cyperoides (o. šá- 
chnrovitá).

Homo sum, n il hum an i a me alienum  
puto (lat.), Jsem jenom člověk, nic lid
ského mi není cizím; citát z Terenco- 
vých Heautontim orum enos (I., 1, 25).

Homothallické plísně (plísně jedno- 
domé). U nich pozorovány byly zygo- 
spory, jež se snadno tvoří n a  větévkách 
téhož mycelia. Opakem jsou dvoudomé 
plísně, heterothallické. U těchto nebyly 
nalezeny zygospory a kopulace je možná 
jen tehdy, když sejdou se dvě mycelia.

H om unculus (homuncio, lat.), človíček; 
v Goethově Faustu  chemickým procesem 
vytvořený člověk, podle předpisu Para- 
celsova: De generatioine re rum  natura- 
lium.

Homyle, o. v Č., okr. Král. Hradec, 162 
č. ob.

Hon., v Anglii zk ra tka  pro  Honourable.
Hon, Q* honba,
H onan (chonan, t. j. již. od řeky), jedna 

z vn itřn ích  provincií sev. Číny, na  jihu 
přítoky Hanu, n a  východě Huaihem  za
vlažovaná, 172.300 km 2, asd s 30,803.245 ob., 
ho rnatý  k ra j.  Bohatě zavlažovaná půda 
jest ú rodná (Čínské zahrady). Hlavními 
plody jsou obilí, kukuřice, rýže.

Honba, vypátrání, pronásledování a 
přisvojení si zvěře bylo u lidí jsoucích 
na nizsím stupni vývoje hl. zam ěstná
ním. Později se lovilo jen, nedosáhlo-li 
se m asa  a pro zpracování kostí zabité 
zvěře. Honba byla původně právem  kaž
dého svobodného Člověka, pak majitele 
pozemku. V raném  středověku k rá lo 
vé propůjčovali ji jako regál vysoce 
postaveným šlechticům. Lovci z povo
lání, k teří se stara li o hony, vytvořili si 
i zvláštní, určitými pravidly omezenou 
řeč. P ř i  honbě se rozeznává zvěř vysoká 
a nízká. V některých zemích přistupuje  
k tomu ještě zvěř střední. Způsob lovu 
je rozmanitý. Původně bylo používáno 
oštěpu, meče, šípu a luku. S tarý je způ
sob štvanice, jež ale od polovice 17. stol. 
zdokonalením zbraní stala se řídkou, 
v 18. stol. však jako honba parforsní 
u dvorů znova byla zavedena. Původně 
bylo rozšířeno také sokolnictví. Poně
vadž honbou vznikaly n a  polích veliké 
škody, byla ve F rancii revolucí z r. 1789 
půda  od p ráva  honebního osvobozena. 
Dříve mohl m ajitel půdy honiti n a  svém 
pozemku, ale i to bylo omezeno. Dnes 
honiti může jen ten, kdo m á honební 
lístek. Kdo honí v cizím honebním  ob
vodu, trestá  se. Neoprávněné zabití zvě
ře v ohradách je krádeží. (Q* honební 
právo.) K zvelebení honby a zvěře 
vznikly v novější době v m além  nebo ve 
větším m ěřítku  spolky, mající za  účel 
chrániti zvěř a pěstovati moderní lov, 
podporujíce se navzájem  a pomáhajíce 
s tá tn ím  orgánům  v provádění honebně 
policejních ustanovení. Vypisují odmě
ny n a  objevení lesního pychu, p racují vě
decky pro lepší poznání lovu. provádějí 
pitvy padlé zvěře, aby poznali její ne
moci, udělují odborné porady ve věcech 
honby a zvěře.

Honba Jízdní, honba koňmo s psy, 
k teří s tíha jí stopu prchající zvěře anebo 
uměle nastrojenou; honba jízdní pro cvi
čení za jezdcem napřed ujíždějícím, jenž 
vede ostatní jezdce předem vyhlédnutou 
drahou s přirozenými nebo umělými 
překážkami.
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Honbice, o. v Č., okr. Chrudim, 245 
č. ob.

z Honbic, o* Ořechovský Jan.
Honci, v husitském  válečnictví (O*) 

d ruh  jezdeckého vojska, jehož se použí
valo k přezvědám  a znepokojování ne
přítele. Měli svou (hončí) korouhev a 
ozbrojeni byli palným i zbraněm i (píšťa
lami, puškami), kušemi a kopími.

Hondins Jodokus (1563—1611), nizozem. 
kartograf a  obchodník s m apam i.

Hondl A leksandar (1832—1890), zá
hřebský obchodník, v 1. 1868—76 předse
do Obchodně-živnostenské komory, před 
seda Chorvat. eskomptní banky, r. 1888 
zvolen záhřebským  poslancem.

Hondl Stanko, PhDr. (* 22. X. 1873 v Zá- 
hřebě), od r. 1911 profesor fysiky na  zá
hřebské universitě. Vydal Fiziku za više 
razrade srednjih  škoia (1922); psal roz
pravy do odborných časopisů.

Hondo, Q* Nipon.
H onduras 

(ondú-), středoam. 
republika, 100.248 
km* s 673.514 ob., 
hraničící na  sev. 
a severo-východě 
s Ka. ibským mo
řem, na  jihových. 
a jihu Nicaragua, 
zátoka Fonseca a 
Salvador, na  záp.
Guatemala. Má 
pohoří bohaté na 
význ. řeky (Cha-

malecón, Ulua,
Aguan atd.), po nichž i přesto, že jejich 
tok je poměrně prudký, jezdí řada  m en
ších parn íků . Z jezer jest větší toliko la 
guna de Yojoá. Východní a severní k ra 
jiny jsou vlhké a pokryté pralesy, vn itro 
zemí je bohaté na lesy listnaté, v údolích 
s hojným i savanam i. Pom ěry flory a  fau 
ny  se neliší n ik terak  od středoamer. po
měrů. Obyvatelstvo je většinou domácí
ho původu indiánského, ač jest i mnoho 
míšenců se Španěly. Po stránce nábožen
ské jsou tém ěř výhr. katolíky. Školství je 
dosti pokročilé. H lavním  zam ěstnáním  
je obdělávání půdy, hospodářství a lesní 
hospodářství; p rům ysl je méněcenný. 
Vyváží se hlavně do Sev. Ameriky. Za
vedeno bylo též bavlnářství, hedváb- 
nictví a jiná  odvětví tohoto průmyslu. 
Státní zřízení: Podle rozhodnutí z r. 1894 
stojí v čele s tá tu  kongres, skládající se 
z 42 členů, volených na 4 roky. Též p re 
sident a vicepresident bývají voleni na 
4 roky. H. je pak rozdělen na  18 depart
mentů; hl. m. je Tegucigalpa. Měna je 
stříbrná. Od r. 1897 je zavedena sousta 

va m etrická. — Dějiny: Pobřeží H. ob
jevil již Kolumbus při pokusu pronik- 
nouti do středoam erických kra jů . 1523 
Cristobald de Olid vzal H. do španěl
ského držení. Od r. 1821 byl na  Špa
nělsku nezávislý, v následujících le
tech hl. sídlem s trany  liberální, sm ěřu 
jící ke spojení všech s tá tů  středoamer. 
Bylo m noho bojů se s tř ídavým  štěstím, 
avšak tyto n ik te rak  nepřispěly H. k do
bru. Presidentem  n a  le ta  1925—29 jest 
Miguel Paz  Baranoa.

H onduraský  záliv, západní část Ka
ribského moře, obklopen britským  Hon
durasem  a republikou Guatemalou a 
Hondurasem . Jeho nejvnitřnější zátoka 
se nazývá Golf Amatique. Na severozáp. 
vtéká hluboko do země záliv Chetumal.

Honební a lovecké náčiní, všecky po
můcky, jichž používají myslivci k chy
tání neb usm rcení zvěře. Od nejstarších 
dob byly to především pasti, jimiž zvěř 
byla zachycena, aby nem ohla uniknouti, 
a pak zbraně, jimiž byla chycená usmrco- 
vána, po př. usm rcována i mimo past. 
Dnes nejdůležitější jsou zbraně a  to pal
né; jako zbraně pomocné jsou bodné 
zbraně: lovecký oštěp, jehož se používá 
tu a tam  k zarážení kanců, medvědů a 
j. zvěři stavěné psy; v Indii též koňmo 
(pig-sticking a  lovecké nože: tesák k za
rážení raněné vysoké zvěře, sekáč, k ru 
šení těžké zvěře a  zavazák, k zaráže
ní zvěře srnčí. Palné zbraně nastoupi
ly m ísto dřívějších střelných, jako byl 
luk (dosud hlavní lovecká zbraň národů 
primitivních), foukačka n a  drobné šípy, 
rovněž zbraň  divochů, a kuše (samo
stříl), středověký luk s pažbou a velikou 
donosností a p růrazností střely. Palné 
zbraně byly zprvu s h ladkou hlavní, po
zději (od 16. st.) též ryhovanou, aby s tře 
la přesněji letěla; bývaly umělecky p ra 
covány a  ozdobovány, čímž se lišily od 
vojenských. Již dávno se dělily n a  ruč 
nice (s hladkou hlavní k střelbě broky 
na zvěř drobnou) a pušky, kulovnice 
(s ryhovanou hlavní na  kulku, na  zvěř 
vysokou; od doby, kdy vysoké zvěři ubý 
vá, se jich používá též na  zvěř střední, 
hl. srnčí). Od poč. 19. stol. se k honbě po
užívá nejvíce brokovnic dvouhlavňo
vých, s hlavněm i bucf vedle sebe nebo 
nad sebou (,,koza“), mimo to, zejména 
v něk terých  krajinách, zdomácněly zbra
ně trojhlavňové (trojáky); mezi lovecké 
pušky pronikly  v posledních desetiletích 
předešl. století též vojenské opakovač- 
ky, upravené pro hon, a poč. 20. st. i sa 
močinné opakovači brokovnice. Dvou
hlavňová brokovnice či krátce dvojka 
byla zprvu předovkou, v 60. letech min.

Honduras.
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st. systém u Lefaucheux (O*) a  od 70. let 
ponejvíce t. zv. lankaste rka  (Q*), t. j. ruč 
nice zadovka s centrálním  roznětem n á 
boje. Ale již koncem předešl. st. se roz
šířily, zejm. v Anglii, dvojky bezkohout- 
kové (hammerless, o*), t. j. takové, je 
jichž kohoutky jsou skryty uvn itř  sou- 
stavovó skříňky. Ráže loveckých ru č 
nic se ustálily u nás tyto: kalibr 12 (t. j. 
p rům ěr hlavně takový, že 12 olověných 
koulí jde na  libru olova) =: 18.5 mm, 
16 =  16.8 mm, 20 =  15.4 mm, 24 =  14.7 
mm, 28 =  12.75 m m ; větší neb menší 
ráže než tyto slouží jen  pro speciální ho
ny, na  př. kachnice, na  střelbu vodního 
ptactva, až ráže 4; v kra jinách , kde je 
mnoho této zvěři (Anglie, Skotsko), bý
vají montovány na  zvi. lodice jako m alá 
děla (punt-gun). Hlaveň loveckých p u 
šek je nyní z ocele (dříve většinou z t. 
zv. dam ašku, o*) a to šlechtěné (krupp- 
ská, bóhlerská, Kilby, antioorro atd.), m á 
cylindrický vývrt, ke konci přecházející 
v láhvovité zúžení (choke, c^), aby bro
ky byly lépe vázány a hustěji kryly. 
Způsob nabíjení, nyní vesměs odzadu, je 
různý; nejobvyklejší je systém, kde se 
h laveň (hlavně) na  čepu závěru skloní, 
takže se odkryje její zadní otvor, přile 
hající při zavřené pušce na nárazn í plo
chu závěrové skřínky. V zavřené poloze 
je hlaveň pevně držena ozuby, do nichž 
zapadají závlačky, jež se o tv íra jí a  zaví
ra jí  pákou, upevněnou nyn í vesměs n a  
krku  pažby (závěr Scottův, toplever); 
dnes jen několik málo firem používá ji 
ného způsobu (Teschner-Collath páky 
na předpažbí, Saint-E tienne vz. Ideál 
páčky na  zadní části lučku, Verney-Car- 
ron hlavně posouvací, ne sklápěcí, a j.). 
Dražší ručnice jsou opatřeny vyhazová- 
ky (O* obr.), jimiž se vystřelená náboj
nice samočinně vyhodí při sklonění 
hlavní. Pažba loveckých zbraní m á bud 
úplně hladké hlaviště (anglická), nebo 
má na  sobě pistolovou rukojeť (pod 
krkem) a lícnici (Q* obr.); obé je více 
méně věcí módy. U pušek kohoutkových 
je před střelbou nutno kohoutek na- 
tálinouti, u bez kohoutkových obstará 
natažení zám ku již pouhé sklopeni 
h lavní; aby rá n a  předčasně nevyšla, 
je n a  pažbě pojistka, a to buď n ah o 
ře na krku  ((£ obr.), nebo po boku nad 
lučkem chránícím  spouště (systém Gree- 
nerův); může býti buď samočinná, jež 
pojistí při každém sklopení hlavní, nebo 
fakultativní, podle vůle střelcovy. Nedo- 
stačují-li střelci dvě rány, používá s a 
močinné opakovačky (O* obr.), kde po 
každém výstřelu tlakem  plynů  se od
stran í vystřelená nábojnice a  nabije no 

vá, takže stačí jen stiskati spoušť, aby 
všechny rány  (obyč. pět) byly vypáleny. 
Nejznámější je soustava Browning (bel
gická); v Německu též W alter a Rhein- 
metall, v USA. W inchester. Kulovnice 
m ají nyní hlavně vesměs ryhované a 
slují dvojáky, jsou-li hlavně vedle sebe; 
kozly, jsou-li nad sebou; pušky s jednou 
hlavní brokovou a druhou kulovou slují 
obojetnice (kozlice, jsou-li hlavně nad 
sebou, Q, obr.). Ráže kulovnic se mění od 
6 m m  do 15 m m  (22—600, t. j. 0.22—0.6 
angl. palce) podle velikosti lovné zvěři; 
ráže 4—8, jichž se dříve používalo na 
tlustokožce, staly se nyni zbytečnými 
použitím drobnějších ráží s pláštíkovou 
střelou hnanou bezdým ným  prachem  
s velikou průrazností. Míření u kulovnic 
musí býti přesnější než u brokovnic, kde 
stačí jediná m uška při ústí hlavně; 
u kulovnic je doplněna hledím (O* obr.) 
na  zadní části hlavně a často i puš
kovým dalekohledem c; aby si střelec 
s tisknutím  spouště ránu  „nestrh l11, bývá 
kulový zám ek opatřen  zvlášť jemným 
spušfadlem, zv. napínáček, jenž se před 
výstřelem napne buď stisknutím  kulové 
spouště dopředu, nebo zvi. jazýčkem 
(O* obr.). Na vysokou a nebezpečnou 
zvěř (šelmy, tlustokožci) se používá jako 
kulovnic soustav vojenských opakova- 
ček (Winchester, Mauser, Mannlicher, 
Springfield), jejichž závěr a hlaveň se 
v podstatě neliší od voj. zbraní, jen paž
ba je přizpůsobena účelům  loveckým 
(opakovačka Mauser, vzor 98). Jako 
kombinovaných ručnic se vedle obo- 
jetnic používá též tro jáků  (O* obr.), a to 
nejčastěji se dvěm a hlavněm i brokový
mi nahoře a jednou kulovou vespod; 
mají buď dva zámky, z nichž jeden se 
dá fakulta tivně přepnouti tak, aby úder 
ník bil do zápalníku kulové hlavně, ne
bo zám ky tři, pro každou hlaveň zvlášt
ní; spouště lze zaříd iti tak, že jedna 
z nich, pravidlem  první, obstará výstřel 
ze dvou hlavní; též u brokovnic lze ně
kdy obě hlavně vypáliti jednou spouští 
(ručnice jednospoušťové). Pušky  ty se 
hodí jako universáln í zbraň pro lesníky 
k denním  pochůzkám ; méně jako zbraně 
honební, ježto vlastnosti dobré brokov
nice a dobré kulovnice nelze snadno 
sloučiti v jedné zbrani. Méně obvyklé 
jsou tro jáky se dvěm a hlavněm i kulo
vými a jednou brokovou; jsou zpravidla 
velmi těžké. Ručnice čtyřhlavňové 
(z nichž dvě hlavně brokové, jedna k u 
lová větší a jedna menší ráže) jsou spíše 
zvláštnůstkou. Pro hony, kde se střílí 
vedle broků též kulkou, obé na krátkou  
vzdálenost, tedy n a  př. v džunglích, se
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hodí ručnice, jejichž hlavně jsou jen na 
několik em od ústí šroubovité ryhovány 
(paradox, explora, šupra), takže nesou 
kulku  veliké ráže s dostatečnou p řes 
ností do 100 kroků  a vedle toho broky 
tak, jako dobrá h laveň cylindrická. 
Všecky tyto zbraně mohou být se zevní
mi kohoutky nebo bez nich. Z bezko- 
houtkových zám ků jsou nejobvyklejší 
soustavy: Anson-Deeley, Holland & Hol- 
land, Teschner-Collath a franc. Ideál; 
první tř i  s bicími pery, poslední se zpru- 
hovým úderníkem. Náboje pro lovecké 
zbraně jsou lepenkové pro brokovnice, 
kovové pro kulovnice; nabíje jí se p ra 
chem, na  nějž se nasadí tlustší zát
ka (obyč. maštěná, aby zároveň čistila 
h laveň od nespálených prachových zbyt
ků), n a  tu se nasypou broky, velikosti 
podle d ruhu  zvěři a ty se pak uzavrou 
krytkou z lepenky; okraj nábojnice se 
zvi. přís tro jem  zakrouží, aby k ry tk a  ne
vypadla. P rach  je bud  černý nebo (nyní 
pravidlem) bezdýmný. U kulových n á 
bojů odpadá zá tka  a  s tře la  se nasadí 
přímo na prach; je nyní tvaru  vždycky 
podlouhlého a buď celá olověná (pro 
pušky expres, Q*) nebo s částečným pláš
tíkem  ocelovým, niklovým  neb mědě
ným  (u nábojů  plněných prachem  bez
dýmným). Na tlustokožce se používá 
střel s pláštěm  úplným  a angl. p rachu  
„ k o rd iť4. Je-li třeba stříleti ku lku  z h lad 
ké hlavně, osvědčují se zvláštní střely 
(Brennecke, Stendebach, franc. MF a j*), 
opatřené plstěnou zátkou. U všech stá tů  
musí být nyní hlavně střelných ručních 
zbraní úředně vyzkoušeny (v ČSR. v P r a 
ze neb Vejprtech). Světový prům ysl puš- 
kařský je v Anglii (Birmingham), Belgii 
(Lutych), Německu (Suhl), nejznámější 
firmy světové jsou angl. Purdey, Hol
land & Holland, Greener, W estley Ri- 
chards, belg. Fabrique N ational e HerstaJ 
(Liěge), franc. M anufacture frangaise 
(Saint Etienne), něm. M auser (Obern- 
dorf), rak. M annlicher (Steyer), amer. 
W inchester (New Haven). U nás se ho
toví výborné ručnice v s tá tn í zbrojovce 
v Brně a ve Vejprtech, vedle soukromých 
fiiem, jež jsou taktéž n a  světové výši. 
K chytání zvěře se užívá pastí (O*) a 
želez (P*); mimo to se různým i pom ůcka
mi zvěř vábí na  dostřel neb vhání do 
určité části loviště. Jsou to: 1. zradidla, 
k terá  zvěř lekají, takže tam tudy nepro 
běhne; jsou to většinou péra  neb proužky 
p lá tna  (P* obr.) na  šňůře, jež se n a 
tahují mezi stromy a jimiž se zatáhne 
část loviště, kam  zvěř nem á vniknouti;
2. uzavíradla, a  to buď plachty, n. vazby 
(vázaná zábradla, P* obr., tenata, P í obr.),

jimiž se leč zatáhne, aby zvěř neprora 
zila; jsou 2—3 m vysoká (na srnčí neb 
vysokou zvěř) a upevněná na  soškách 
(kůlech do země zaražených) a  vyztuže
ných proti větru šňů ram i (větrnicemi), 
upevněným i na  kolíky. Jde-li o to, zvěř 
chytiti, věší se tenata  volně, aby se zvěř

I
Zábradla vázaná. Tenata.

do nich  zapletla; ne-li, upevňují se na 
sošky pevně, aby jen narazila  a nepro
nikla. K chytání menší zvěře slouží te- 
nátka, pernaté  rukávn íky  a  náhonče, 
p řík ra jn íky , podražce a j., vesměs sítě 
různých tvarů. K vábení zvěři na  dostřel 
k myslivci se užívá vábnic (větších) a 
vábniček (menších), napodobujících buď 
zvuk zvěře sam é (říjnice v době říje),

Zradidlo s .proužky plátna.

nebo jiné zvěři, k terou se očekávaná zvěř 
živí („myškování11 a „vřeštění11 na  lišku).

Lit.: J. V. Černý: Myslivost (1885); J. V. 
Rozmara: Kniha o myslivosti (1912); A. 
Březina: Českoslov. myslivost (1930).

Honební certifikát, písemný průkaz, 
který m usí m íti přísežný strážní lovčí 
personál v Čechách místo honebního lís t 
ku. H. c. p latí pro celou zemi. Vydává 
jej bezplatně m ístně příslušný okr. vý
bor. Za jeho vydání m usí zažádati za 
m ěstnavatel personálu.

Honební enklávy, pozemky, které ne
m ají vým ěry 115 ha  a jsou kol dokola 
neb alespoň ze dvou třetin  obklíčeny 
honebním  okrskem. Nemohou ve smyslu 
zem. zákona č. 49/1866 tvořiti sam osta t
ný honeb, revír (okrsek) a proto je okr. 
honeb, výbor přikazuje  vždy na  dobu 
šesti let držiteli honitby, k terá  nejvíce 
s nimi hraničí. Ten m á právo, nikoliv po
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vinnost zákličku, enklávu přijmouti. 
Nepřijme-li, m á okr. výbor právo učiniti 
jiné vhodné opatření, zvi. může býti h. 
e. p rohlášena za samost. revír. N áhradu  
za h. e. p latí držitel honitby. Rozděluje 
se podle velikosti pozemků e. tvořících.

Honební lístek, písem ný průkaz, k te 
rého potřebuje každý, kdo chce osobně 
vykonávati myslivost, t. j., kdo chce ho- 
niti. Vydá jej okr. úřad, n a  Slov. a Podk. 
Rusi příslušný berní ú řad  na  žádost a 
po zaplacení určité taxy. Některé osoby 
jsou však od placení taxy osvobozeny; 
jsou to: lesničtí p rak tik an ti  a žáci les
nických škol (to platí jen v zemi čes. a 
mor.-sl.), přísežný lovčí strážní personál 
(v zemi čes. a  mor.-sl.) a  vyslanci a kon- 
sulové cizích stá tů  (Slov. a P. Rus). Sní
ženou cenu taxy platí v zemi čes. čle
nové honeb, společenstva, v němž se m y 
slivost provozuje, znalcem a  posluchači 
odb. lesnických škol v zemi slov. a pod- 
karp.-rus. Místo h. 1. s tačí n a  Slov. a 
P. Rusi pro lovčí personál a  pro hlídače 
při polním, lesním a viničním hospodář
ství toliko průkaz o tom, že zaplatili daň 
z nošení zbraně, resp. pro personál stát. 
lesní inspekce postačí doklad o složení 
přísahy.

Honební okres, k provozování honeb- 
ního p ráva  příslušné pozemky a půda. 
Minimální velikost jejich je v různých 
zemích podle zákona různě stanovena. 
Vlastní honební okresy jsou apolusou- 
visející pozemky této minim, velikosti 
jednoho vlastníka. Menší pozemky jsou 
připojovány ke společným hon. okresům.

Honební právo, sam ostatné soukrom é 
právo k chytání, lovení, s tíhán í a hájení 
lovné zvěře a k přiv lastňování si jí živé 
n. mrtvé. Jest nerozlučně spojeno s vlast
nickým právem  k pozemku. Upraveno 
jest v jednotí, zemích v ČSR. zem, zá
kony, které vesměs prohlašu jí h. p. za 
výkon práva  vlastnického. Sam ostatný 
výkon myslivosti jest možný jen n a  
takových komplexech, jejichž vlastník 
n. držitel není ohrožen škodam i zvěře 
z cizího revíru a které m ají výměnu 
alespoň 115 ha  (v Čechách), nebo jsou 
ohraženy (Mor., SI. a Podk. R.). P ři ohra 
zených pozemcích se na  vým ěru nehledí. 
Čes. honební zem. zákon rozeznává sam o
statné honební revíry, revíry společenské 
a t. zv. enklávy (zákličky). Sam ostatný 
revír m á vlastník pozemku celkem ve 
dvou případech: 1. je-li v lastn íkem  sou
vislých pozemků ve výměře nejméně 
115 ha. Za souvislé (t. j. spolu souvise
jící) pokládají se ty pozemky, kde se lze 
s jednoho pozemku dostati na  druhý, 
aniž by se vkročilo na  cizí půdu. Avšak

zákon honební výslovně uvádí, že i v tom 
případě se pozemky považují za souvislé, 
když jimi jde veř. cesta, potok, železnice 
a pod., ovšem plochy těchto veř. cest atd. 
se do celkové vým ěry 115 ha  nezapočítá
vají; 2. má-li svůj pozemek dokonale a 
trvale ohražený (obory). Společenstevní 
honitba zabírá pozemky jedné politické 
obce. P a tř í  k ní takové pozemky, které 
nemohou býti honitbou samostat. (vlast
ník m á polností méně než 115 ha, ani 
nemá je ohrazeny). Podmínkou jest, že 
jde o pozemky souvislé. Pozemky, které 
nepatří ani k samost. ani společ. honitbě, 
tvoří enklávy. Okr. výbor přikazuje tyto 
enklávy k tomu honeb, revíru, který nej
více s enklávou souvisí. Majitel tako
vého revíru m á právo, nikoliv povinnost, 
enklávu přijm outi. Nepřijme-li ji, pro
vede okr. výbor jiná  vhodná opatření. 
Obyčejně prohlásí ji za společ. honitbu, 
třebaže její vým ěra nedosahuje 115 ha. 
Majitelé pozemků, které patří do společ. 
honitby, jsou sdruženi v nucený svaz, 
zv. homební společenstvo. Orgánem svazu 
jest 3—5členný výbor, volený na  dobu 
šesti let. Propachtování společ. revíru se 
děje z volné ruky  nebo ve veř. dražbě, 
pro jejíž provedení p latí zv. licitačni 
řád. Kdo podá nejvíce, m usí býti p roh lá 
šen za vydražitele. Každý člen honeb, 
společenstva m á právo na poměrnou 
část čistého výnosu podle velikosti 
svých pozemků. Kdyby se honeb, výbor 
nepostaral o zpeněžení revíru, honeb, 
úřady by zavedly t. zv. honební lístek. 
V jeho ceně jest obsažena zem. dávka. 
Vlastník pozemku m á nárok na  náhradu  
škody, způsobené zvěří a honitbou. Od 
hadování škod bývá často předmětem 
sporů. Zřizuje se proto již předem smírčí 
soud; stálý jeho předseda jest volen 
okres, výborem na  tři leta pro jednotlivé 
okrsky. Škoda se vyšetřuje na  místě sa 
mém; nedocílí-li se smíru, rozhoduje 
předseda smírčího soudu (říká se mu 
vrchní rozsudí). Proti jeho výroku není 
odvolání, pokud se nedopustil žádné for
m ální vady v řízení. J inak je možná 
stížnost do 14 dnů k soudu exekuci povo
lujícímu, který by mohl pro formální ne
správnosti nález smírčího soudu zrušiti.

Honební společenstvo, honeb, zákonem 
předepsaný svazek m ajite lů  usedlostí 
v jedné polit, obci, které m ají v sou
vislosti výměru nejméně 115 ha  a tvoří 
tedy sam ostatný honeb, revír, na  němž 
se vykonává honitba. Co se považuje za 
souvislé pozemky, jest přesně naznačeno 
v honebním  zákoně (o* honební právo). 
Úkolem h. s. jest rozhodovat! o všech 
naskytnuvších  se otázkách, týkajících se
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nemovitostí i osob. Zvláště se s ta rá  o zpe
něžení honitby propachtováním, pokud 
je nesvěří honeb, výboru, který si zvolí 
n a  vyřizování běžné agendy.

Honební výbor, 3—5-členný sbor, vole
ný ze středu honeb, společenstva na dobu 
šesti let. Jest zákonným  a výkonným 
orgánem  společenstva, které jinak  si 
důlež. věci rozhoduje samo. Toliko v jed 
nom případě rozhoduje jako prim árn í 
orgán, když jde o výkon myslivosti znal
cem Cplatí jen v Č.). Na Mor. jest obecní 
h. v. sedmičlenný, k terý  zastupuje  m a 
jitele pozemků, tvořících v obvodu obce 
obecní honitbu.

Honební zákon, zákon, upravující ho 
nební právo. V ČSR. není pro celou s tá t 
ní oblast jednotný, nýbrž v každé zemi 
jest právo honitby upraveno zem. záko
ny: v Č. pův. z. č. 49 z r. 1866 z. z.; na 
Mor. č. 4 z r. 1914 z. z.; ve Slez. č. 42 ex 
1903 z. z.; na  Slov. a Podk. R.: články
XX. a XXIII. z r. 1883. Po převratě  byla 
vydána některá  vlád. nařízení, k terá  
nově uprav ila  právo honby a doplnila 
zem. zákony: č. 560/1920 pro Čechy, č. 
561/1920 a č. 562/1920 pro Moravu, č. 
22/1921 a 23/1921, Sb. z. a n. pro Slezsko. 
Mimo to zákon č. 445/1919, Sb. z. a n., z ru 
šil t. zv. honební reservát české koruny, 
k němuž patřily  pozemky v okolí Prahy. 
Pachtovní smlouvy, s býv. čes. korunou 
uzavřené, pozbyly platnosti dnem 31. I. 
1920.

Honec, osoba, k te rá  při honech nad- 
hání a odnáší zastřelenou zvěř.

Honein ibn Isák  (809—873), arab. lékař, 
skládal lékařské spisy a přeložil řecká 
díla, hl. Galenova.

Honejsek Václav (* 1835 v Radimsku, 
t  1905), fa rá ř  v Praze, spisovatel boho- 
vědný.

Honeysuckle (angl., hanisakl), o rna 
m ent zimolézový.

Honezovice (Honositz), o. v Č., okr. 
Stříbro, 563 ob. (169 č.).

Honěná, dětská a tělocvičná hra. Jeden 
hráč s tíhá druhé; koho dohoní, ten stává 
se stihačem.

Honění, název pro stíhán í zločince ve 
s tarém  čes. právu. Záleželo v tom, že se 
za uprchlým  zločincem vypravili d rá 
hové nebo i vojsko a prohledali celé ši
roké okolí, aby jej dopadli. Protože se 
obvykle uprchlíci uchylovali do hustých 
lesů, bylo mnohdy h. velmi nesnadné a 
často spojeno s nebezpečenstvím. Dnes se 
ke stíhání zločince používá moder, p ro 
středků  dopravních a zvi. telef. spojení 
mezi jednotlivými četnickými stanicemi. 
Na těžko dostupných místech (lesy, 
skály) jsou ovšem stíhající bezpečnostní

orgány ještě dnes vydány značnému ne
bezpečenství.

Honěnice, ve valašském  ovčinci shro
m aždiště ovcí.

Honětice, o. n a  Mor., okr. Kroměříž, 
384 č. ob.

Honfleur (fr., onflér), p řístavní město 
ve francouz. dep. Calvados, 8707 ob., na  
jižní s traně  záhybu Seiny.

Hong-kong (čin. H iangkiang, ÍJdolí von
né vody), ostrov na  jižním  pobřeží čín
ském, b ritská  osada, 83 km 2 s 465.800 ob.; 
k němu pa tř í  naproti ležící n á jem n á  k ra 
jina  s poloostrovem K aulung a ostrovem 
Lantau v provincii Kuantung. Kolonie 
m á 779.550 civil, obyv., z toho 16.000 ci
zinců. Na sev.-záp. je Aberdeen, ostrov 
s velkými přístavy. Velmi teplé podnebí 
je pro Evropany nesnesitelné. Nebez
pečné jsou tajfuny. Hlav. město Victoria,
342.000 ob., na  sever, pobřeží ostrova H., 
rozkládá se v délce 8 km na pohoří. Sídlo 
viceadm irála  britského přístavu  v H. pro 
Čínu a anglikánského biskupa. Britská 
vláda vydržuje zde uiniversitu a střed, 
školy. P rům ysl (loďařství, sk lářstv í a 
cukernictví, barvířství) nevyrovná se ob
chodu (bavlnou, cukrem, čajem, olejem, 
solí a uhlím). Dovezené sem zboží se 
obyčejně zase vyváží jako tuzemské. 
Pošty a  telegrafy jsou též hojné a ve 
vzorném pořádku. Nyni se nerozum í pod 
jm. H. pouze ostrov, nýbrž celá osada, 
k te rá  zabírá  poloostrov K aulung a v let. 
1898—99 získané nové teritorium .

Honíce, o. v Č., okr. Slaný, 313 č. ob.
Honící psi (Canes venatici), souhvězdí 

Asterion a Chara; obsahuje krásnou, 
Messierem objevenou m lhovinu ve tvaru 
spirály.

Honig Adolf (* 1857 v Šumvaldě), ge
nerál duchovní služby v Olomouci; vy
dal modlitby Vojínův přítel (1896).

Hdnigsberg Lav (1861—1911), chorvat. 
architekt, m ajite l podniku stavitelského 
spolu s Ju lijem  Dajčem (P*); vytvořili 
mnohé paláce moderního Záhřeba.

Honigschm id Otto (* 1878), něm. chemik, 
prof. univ. v Praze, pak v Mnichově. S tu 
duje a z jišťuje atomové váhy prvků.

Honigschm id Rudolf (* 1876 v Hořovi
cích), šéf Státn ího pam átkového úřadu  
v Praze, odborný spisovatel.

Hónich J indřich  (* 1873), m alíř  v Mni
chově, žák  pražské akadem ie u P irnera.

Honitba, urč. plocha půdy, n a  které 
m ajite l n. nájem ce provozuje honební 
právo (Pa). Kdo chce h-u vykonávati, 
m usí zaplatiti zvi. taxu za honební lístek 
(Q*). V ČSR. v zemích historických jest 
tato taxa  zem. dávkou, n a  Slov. a  P. 
Rusi dávkou stá tn í. Kromě toho v zemi
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mor.-slez. p la tí ten, kdo h. provozuje, 
do zem. zeměděl. fondu dávku z honeb, 
obvodu (z honbiště). Za její zaplacení 
ruč í rukou  společnou a  nerozdílnou p ro 
na jim a te l  h-y spolu s nájem cem . Výše 
honeb, taxy i d ávky  z honeb, obvodu 
jes t v každé zemi rů zn á  a  říd í se zvi. 
tím, o jakou  h-u  jde, zdali ji provozuje 
v las tn ík  půdy či nikoliv, n a  ja k  dlouhou 
dobu se h. p ro n a jím á  a  je-li nájem cem  
tuzem ec či cizozemec.

Honi Ivan, MUDr. (* 23. IV. 1866 ve 
Zbýšově, Morava), ř. prof. bakteriologie 
Karlovy univ., p řednosta  ú s tav u  pro 
bakteriologii a  sérologii, p řednosta  s tá t 
ního P as teu rova  ú s tavu  čsl., člen zem. 
zdrav. rady. Objevil pyocyanasu, p ro 
d u k t  bacilu  zeleného hn isán í. N apsal 
m noho vědeckých prací, pojednávajíc ích  
h lavně o tuberkulose. Hl. sp.: O chrana a 
boj proti tuberkulose, Léčení v ředů  bér
cových proteidy bak te rií  (s prof. Bukov- 
ským ) a s prof. Hlavou vydal Učebnici 
bakteriologie. P ředseda  Mor.-sl. Besedy.

H onneur (franc., onér, ,,čest“), vojen
ské čestné vyznam enání. — H onneurs ve 
hře  v k a r ty  n azývá  se čtyři nebo pět 
nejvyšších karet, v kuželkové hře  u rč itý  
počet nebo u rč itý  d ru h  svalených  kuže 
lek. H onneury  dělati: hosty  pozdraviti.

H onneur et P a tr ie  (fr., onér e patři), 
„Čest a o tč ina“, heslo řád u  čestných 
legií.

Hon(n)i (Honny) soit qu i m a l y pense
(fr., oni sua  ki m al i pás), Čtverák, jenž 
na  něco zlého myslí, heslo angl. podvaz- 
kového řádu . Misto v Acta Sancto- 
ru m  III.

Honolulu, hl. m ěsto a  hl. p řís tav  h a 
vajského souostroví, 160.000 ob., na  již. 
pobřeží ostrova Oahu, jehož korálové po
břeží tvoří dobré p řís tavy ; sídlo ang li
kánského  a  katol. b iskupa. Město m á  
královský  palác, banky, vysoké školy, 
nemocnice a universitu . P rů m y sl a vel
mi vyvinutý  obchod je výh radně  v rukou  
bělochů.

Honorace, bohaté  a  úřednické  m a lo 
m ěstské občanstvo („sm etánka4*).

H onorant (intervenient, lat.), někdo, 
kdo sm ěnku za někoho p ř i j ím á  nebo 
p la tí (honoruje); honorát, onen, z a  n ě 
hož sm ěnka je placena.

H onorář (lat.), čestná odm ěna; hono- 
ra r iu m  u Ř ím anů byla převážně odm ě
na  za vědecké a j. služby; dnes sluje h. 
odm ěna  za práce vyšší, na  rozdíl od 
mzdy, čili n áh rad y  za p rác i nižší.

H onora tus  (* v Port-le- Grande [Som- 
mel, f  600 f?] tamtéž), k řes ťan sk ý  svatý, 
b iskup  am ienský, pa tron  pekařů .

H onoraria  Iu s ta  G rata  (425—455 po 
Kr.), sestra  císaře V alentina III.; nab íd la

svou ru k u  h u n sk ém u  k rá l i  Attilovi, aby 
se u c h rá n ila  před  zavřen ím  v k lášteře ; 
když A ttila  r. 450 žádal jako její věno 
panstv í římské, by la  v I tá lii doživotně 
uvězněna. A ttila  pak  vpadl do Gallie 
(451).

H onoris causa  (lat., zk ra tk a  h. c.), za 
příčinou pocty, pro čest, čestný.

Honorius, jm. papežů; H. I., (625—638), 
zvol. na  VI. všeob. koncilu v C ařihradě  
(Stambul); 680 jako kac íř  odsouzen, p ro 
tože schvaloval učení m onotheletů. — H.
II., dříve P e te r  Cadalus, b iskup z P arm y, 
postaven 1061 něm eckou v ládou jako 
protipapež A lexandru  II., sesazen však 
1064 synodem  v Mantově. — H. II. (1124 
—1130), podporoval povýšení L o thara  
Saského za císaře; 1128 byl nucen  p a 
pežské léno Apulii a  K alabrii postoupiti 
h rab. Rogeru Sicilskému. — H. III., Con- 
cio Savelli, korunoval B edřicha II. za cí
saře a  po tvrdil F ran tišk án y  a  Domini- 
kány. Zasáhl též do pom ěrů  českých za 
krá le  P řem ysla  Ot. I., k terý  později s p a 
pežskou stolicí uzavřel mír. — H. IV. 
(1285—1287), Giacomo Savelli, potvrdil 
A ugustin iány  a K arm elitány.

H onorius F lav ius  (384—423), p rvn í zá- 
padořím ský c ísa ř  po rozdělení říše 395; 
oženil se s dcerou svého vrchního velite 
le Stilichona. Tento b rán il úspěšně říši 
proti G erm ánům , až po jeho pádu  Ala- 
rich, vůdce Visigotů, dobyl Ř ím a (410) a 
zpustošil město. Po sm rti  A. dobyl II. 
říši zpět a spřá te lil  se s Visigoty.

H onorovati (z lat.), vypla titi  h.; ve 
sm ěnečném  p ráv u  honorace, čestné p ř i 
jetí nebo čestné zaplacení sm ěnky; čest
ný plátce, honoran t, osoba, za k terou  se 
platí, honorát.

Honos a V irtus, u Ř ím anů zosobnění 
cti a uda tnosti válečné, k teré  byly spo
lečně uctívány. N a m incích z dob re p u 
b liky  H. vyobrazen jako jinoch s vav ří 
novým  věncem, V. jako dívka, jejíž vlas 
sp ia t ozdobnou přílbou; n a  m incích cis. 
celé postavy, V. v p lné zbroji jako vítěz 
nad  nepřítelem , H. s  rohem  hojnosti.

H onourable (onerebl, angl., zkr. hon.), 
urozený; angl. čestný titul šlechticů a 
osob vysoce postavených; Most h., nejvýš 
ctihodný, titu l m arkýzů ; R ight h., vp rav 
dě ctihodný, pro osta tn í šlechtice.

Hons Antonín (* 1892), ta jem n ík  min. 
unif., právn . spisovatel. Sp.: Zákon o naj- 
vyššom správnom  súde (1923).

H ons Ladislav  (* 1863), učitel a  odb. 
spisov. v Roudnici. Sp.: České Středo- 
hoří (1924).

Hons Václav Jan  (* 1865 v Cehnicích), 
děkan  v Lišově, c írkevní historik .

H onsa Jan  (* 7. VI. 1876 v Tisové 
u Vys. Mýta), čes. m alíř, žák prof. J.
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M ařáka. Od r. 1900 vystoupil n a  veřej
nost a  zúčastn il se výstav v Rudolfinu, 
Mánesa, mezinár. uměl. výstavy v Be
nátkách, svět. výstavy uměl. v St. Louis, 
v Americe, v Berlíně atd. Konal studij. 
cesty do Paříže, Drážďan, Berlína, Ho- 
landsika atd. Moderní Galerie a  m in is te r 
stvo školství zakoupily řadu  jeho obra 
zů. Hl. práce: U potoka (1898), Letní den
(1900), Ve žních, obrazy z Francie, Z Čes- 
komor. vysočiny a velký soubor kreseb 
ze st. P rah y  (1915—17) a j.

H onsberk (Johannesberg), m. v Č., okr. 
Jablonec n. N., 2414 ob. (59 č.). Sklárna, 
5 brus. skla, dom. rafinerie  skla, výr. 
sklen, knoflíků, tov. pap. zb., p řáde lna  
vlny.

H onšiu (Hondo), jap. ostrov.
Hont, s ta rá  uherská  stolice, 2633 km 2. 

Po p řevra tu  1918 dostala z ní 2189 km 2 
s 107.643 ob. ČSR. Tato část by la  přivtě- 
lena k župě zvoleňské.

H onthorst Gerard, van (1590—1656), 
hol. m alíř, žák Bloemartův, dokončil své 
vzdělání v Římě u Caravaggia; k rá tký  
čas pobyl v Praze, pak  v Utrechtu, H aa 
gu  a Anglii.

H ontianske Ď annoty  (Fúzes Gyarmat), 
o. n a  Slov., okr. Želiezovce, 1044 obyv. 
(S čs.).

H ontianske Tesáry, o. n a  Slov., okr. 
Krupina, 572 čs. ob.

Honvéd (maď., v lastiobránce); vojsko 
zřízené r. 1848 v tehd. U hrách ze snahy 
m íti v lastní b ranou  moc; s počátku pě
chota, potom jezdectvo i dělostřelectvo, 
1868 přešel název h. n a  maď. zeměbranu.

Hony (Hutberg), o. v Č., okr. Broumov, 
225 ob. (25 č.).

Honza (hloupý II.), lidová postava če
ských pohádek; dobromyslný, odvážný a 
naivní selský synek, k terý  překonává 
slavně všechny n ás trah y  a nebezpečen
ství. Tendenční osobnost, dokazující, že 
m orální síla předčí sílu rozumu.

Honza Jan  (* 1865), prof. gymn. v P r a 
ze, historik. Sp.: O pivovarstvi v Novém 
Bydžově (1900).

H onsátko F ran tišek  (1740—1821), m a 
líř  v Praze.

Honzík Jaroslav  {* 9. X. 1870 v Plzni), 
český malíř, prof. v Praze. Věnoval sc 
k ra jinářs tv í, genru  a m albě n a  skle.

Honzík Karel, Ing. (* 24. IX. 1900), 
m ladý český architekt, jdoucí důsledně 
za novými zásadam i účelové, nedekora- 
tivní tvorby. Přispěl svými pracemi 
k rozřešení důležitého sociálního problé
m u „nejmenšího by tu“. Sp.. Moderní 
byt.

Honzl J indřich  (* 1897), vůdčí duch č. 
d ivadelní avantgardy. Od r. 1925 reží
roval a řídil Osvobozené divadlo. Za

sloužil se o inscenaci m nohých českých 
i cizích moderních her autorů, kteří by 
těžko pronikli n a  oficielních scénách 
(G. ApolLinaire, A. Jarry , V. Vančura, 
V. Nezval). V poslední době byl d ram a 
turgem  brněnského Národního divadla. 
Napsal mimo mnohé menší teoretické 
sta ti knihy: Roztočené jeviště (1925),
O m oderním  ruském  divadle (1929).

Hood Samuel, Viscount (1724—1816), 
angl. adm irá l; obsadil Toulon (1793) 
a Korsiku (1794).

Hood Thom as (1799—1845;, angl. h um o 
rista ; napsal mnoho hum. básn í a  balad.

Hood Tom (1835—1874), angl. spis., syn 
předch. české překl. od J. V. Sládka.

Hooft P e tr  Korneliszon (1581—1647), 
vynik. holandský básn ík  lyrický, d ra 
m atik  a  historik.

Hooge, býv. zámek vých. od Yprů v zá 
padn ích  F landřích ; ve svět. válce zničen.

Hooghe Jan  (* v Courtrai ve Flandřích), 
pouštěl p rvní balon v Praze 1787. (Qj Dr. 
Ed. šebes ta  „Právo L idu“ 1922, č. 31.)

H oogstraeten (hochstrátn) Jacob, van 
(* 1527 v Kolíně n. R.). dominikán, prof. 
a pověstný inkvisitor; potíra l Reucbli- 
na  a Luthera.

H oogstraeten Samuel, van (1627—1678), 
nizoz. m alíř, žák R em brandtův, maloval 
krajiny, zviř., hist. obrazy, zátiší a  po
dobizny.

Hooch Pieter, de (1629—1683), hol. m a 
líř, dovedný napodobitel Rem brandtův.

Hoorne (též Hornes) Philippe de Mont- 
morency-Nivelle, hr. (1518—1568), nizo
zemský s tá tn ík  a  adm irá l,  stál s Vilé
m em N asavským  a hr. Egm ontem  v čele 
národní s trany  a byl jako rukojm í spolu 
s Egm ontem  vévodou z Alby popraven.

Hcover H erbert Clark (* 1874), am eric
ký s tá tn ík ; od 1928 president Spoj. s tá tů  
sev.-amerických. Pův. inženýr, ředitel 
austrá lských  a  čínských doiů. 1914 orga- 
nisoval Belgian Relief Commission, 1917 
am erickou zásobovací službu, 1918 evrop
skou pomocnou akci, 1920 stal se m in i
strem  obchodu. Napsal: Economies of 
Mining, Principles of Mining.

Hopea Roxb., rod z čel. D ipterocarpa- 
ceae, velké strom y se žlutohnědým  dře
vem, kožitými lysými listy a květy v jed
nostranných  kláscích, které jsou změně
nou latou. 46 d ruhů , většinou ze Zadní 
Indie. H. odorata  Roxb. (Tingan) ojedi
něle v západoindických lesích. Posky tu 
je cenné užitkové dřevo. H. ferrea  Pierre 
na  východě Zad. Indie. Roste společně a  
poskytuje velmi tvrdé a  těžké dřevo a  
vonící kůru . H. pierrei Hance v Kam 
bodži, s množstvím vzdušných kořenů. 
K ůra  slouží ke k ry tí střech a  dřeva uží
vá se k stavbě lodí.
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H opfauer z M axlerau Adam  Quirin, 
něm. m alíř  v Praze, 1665.

Hdpfler F ran tišek  (* v Praze), herec 
vlastenského divadla v Boudě.

Hopi (Moki, Moqui), ind iánský  kmen 
šošonů, asi 1800 duší, usedlý v Arizoně 
(Sev. Am.) v 6 vesnicích ('pueblos); živí 
se um ělým  hrnčířstv ím  a tkalcovstvím.

Hoplíček František (* 23. IV. 1890 ve 
Zvoli), český m alíř  a knižní ilustrátor. 
Obírá se motivy z moravského lidového 
života.

Hoplité (řec.), tolik co těžkooděnci, pěší 
vojíni, opatření přílbou, krunýřem , hole- 
nicemi a štítem, jejich hlavní zbraní bylo 
dlouhé kopí, vedlejší k rá tký  meč. Tvořili 
jádro starov. řadové pěchoty; bojovali

H opli ta.

v řeckých státech v sem knutém  šiku 
(falanx Q*), oproti lehkooděncům, kteří 
bojovali v šiku rozptýleném. U Římanů 
byli h-y hastati, principes a triardi 
v legii (Q*).

Hoplocampa m inu ta  Christ. (pilatka 
švestková), pa tř í mezi blanokřídlé (Hy
menoptera), do čel. pilatek (Tenthredi- 
nidae). Někdy působí velké škody. Je 
leskle černá, h lava a hruď  s krátkým i 
žlutými chloupky, k rá tká  neztluštělá 
tykadla, nohy červenavě žlutohnědé. 
V předních křídlech 2 rad iá ln í pole. Sa
m ička klade vajíčka do kalíšku švestko
vých květů. Larva  zavrtává  se do m la 
dého jád ra  plodu.

Hopovo, k lášter ve Frušce Goře, s ko
stelem sv. Nikoly, založ, asi arcib isku
pem despotou Maksimem Brankovičem 
kolem r. 1500. Byl záhy rozbořen, znovu- 
zřízen 1576 Lackem a M arkem Jovšičem, 
v XVII. stol. vyhořel a v XVIII. byl znovu 
opravován. V XVII. stol. byl tam  pře 
chodně episkopát.

Hopp Michael (+ 1681), rodem  z Ko- 
burku, m alíř  v P raze kol r. 1678.

Hoppe Bedřich, JUDr. (1838—1884),. 
mor. buditel, advokát v Brně, kdež zřídil 
první soukr. školu českou. Zakladatel 
brněnské Matice školské, Besedního do
mu, českého divadla atd. Jako poslanec 
mor. sněmu vypracoval projekt Hypoteč
ní banky moravské, kt. také uskutečněn.

Hoppe Emil (* 1876), rakouský arch i
tekt. M. j. postavil i pražský stadion.

Hoppe Viktor (* 14. IV. 1874 v Brně), 
gen. čsl., byl jako podpl. jezdectva ve 
službě u zem. voj. velit. v Praze, kde za 
války prokázal velmi cenné služby čes. 
věci; po p řevra tu  (28. X. 1918) zprvu n á 
čelníkem štábu téhož velit., pak předno
stou presidia v MNO.; od ledna 1922 
do 1928 cerem oniář presidenta  republ.

Hoppe Vladimír, PhDr. (*19. VIII. 1882 
v Brně), čes. filosof, profesor na  M asary 
kově universitě v Brně. Pracoval v m e
todologii přírodních věd. Přiklonil se 
k filosofii H. Bergsona. Spisy: Podstata, 
dosah a hodnota přírodověd, poznání 
(1914), P říroda  a věda (1918), Základy du 
chovní filosofie (1922), Přirozené a du 
chovní základy světa a  života (1925), 
Úvod do in tuitivní a kontem plativní filo
sofie (1928), Dva základní problémy K an
tova kriticism u (1930).

Hoppen Jerzy (* 1891 v Kovně), pol. 
grafik a malíř, portretista.

Hoppner John (1758—1810), angl. m a líř  
něm. původu.

Hoptáč, český národní tanec lidový.
Hoquetus, v polyfonii XII. a XIII. stol. 

pravidelné přerývání melodické linie 
pausami, procházející všemi hlasy.

z Hor Josef, pseud. Josefa Kauble.
Hora, 1. (lat.) hodina; ho ra  ru it, čas 

utíká. — 2. ru m u n sk á  píseň k tanci.
Hora A ndělská (Engelsberg), město 

v soud. okr. chrastavském , se zříceninou 
hradu, patřícího kdysi Zajícům z Ha- 
semburka. Má 744 ob.

H ora Antonín (* 1859 v Bubenči), prof. 
katechetiky a  pedagogiky v Praze, liter, 
k ritik  a  spisovatel o vychovatelství.

Hora Antonín, Msgre (* 1824 ve Velva- 
rech, f  1906), probošt Svatovít. kapituly, 
poslanec zem. v Praze. Obnovil kapli 
Svatováclavskou, vydal řeč „Na obranu 
českého duchovenstva14 (1889). o* K alen
dář duchov. 1891.

H ora Antonín (* 1807 v Praze, f  1844), 
prof. pastorálky v Praze, spisovatel apo 
logetický a  homiletik.

H ora F ran tišek  Alois (1838—1916), prof. 
reálky v Plzni a č. spisovatel. Sp.: Al
bum (1859, 1863, 1884), Doktor H eřm ánek 
(1876), Kapesní slovník polsko-český 
(1890, 1902), Nejnovější g ra tu lan t (1862), 
P rak tická  mluvnice polská (1901), Tech
nologie (1862), S tručná n au k a  o barvách



H o ra  F. A. 109 H orák  Boh.

(1871), Randály  (1867), Frm oly (1871). 
Hojné p řek láda l z polštiny a  němčiny.

H ora Jaroslav, pseud. Ja n a  Oben- 
bergra.

H ora Josef (1836—1918), učitel v Ho
ražďovicích, topogr. spisovatel.

H ora Josef, m ěditiskař, vyučený u Do
m in ika  Mauliniho n a  Smíchově, zam ěst
naný  v Hradci Králové 1828—1835; uchá 
zel se m arně o povolení zřízení m ědi
tiskárny  v Praze, dostal toto teprve 1851 
na  Smíchově. Roku 1858 přenesl živnost 
do P rah y  do čp. 442-III. Tiskl většinou 
svaté obrázky, ryté nebo litografované. 
R. 1884 jeho závod převzal syn Dominik.

H ora Josef (* 8. VII.
1891 v Dobříni), český 
spisovatel a novinář.
Studoval na technice, 
načež se stal redak to 
rem Rudého P ráv a  a j.
Přešel od a rtis tn í for
my své počáteční ly
riky, tlumočící slastné

rozechvění životem, 
k volnému dynam ické
m u verši poesie sociál
ní, V níž se pokusil vy- Josef Hora. 
tvořiti poesii třídní, ko- 
munist., aby po letech trpce 'účtoval s h n u 
tím, za něž se bil. Na lyrickém  vznětu a 
tendenci více než n a  ideovém zvládnutí 
je založena i jeho beletrie prosaická a  
činnost žurnalistická. Jest nejvýznač
nější představitel básnické generace, k te 
rá  dále rozvíjela vita listickou koncepci 
života a poesie, jak  ji podával S. K. Neu
mann. Sp.: Básně (1915), Strom  v květu
(1920), Pracujíc í den (1920), Srdce a v řa 
va světa (1922), Bouřlivé jaro (1923), I tá 
lie (1925), Mít k říd la  (1928), Deset let 
(1930); rom ány: Socialistická naděje
(1922), Hladový rok (1926); povídky: Hli
něný Babylon (1922), Probuzení (1925) a  j.

H ora Kosova, o* Kosova Hora.
H ora K rásná, Q* K rásná  Hora.
H ora K unětická, o* K unětická Hora.
Hora K utná, o* K utná  Hora.
H ora Ludvík (* 1865 v Pardubicích), 

fa rá ř  v Dašicích; vydal „Za Kneippem “ 
(1897), psal kázání.

H ora Svatá, Q* Sv. H ora u P říbram ě.
H ora sv. K ateřiny  (Katharinaberg), m. 

v Č., okr. Most, 1533 ob. (10 č.). Tov. h r a 
ček, dřev. zboží, psacích a  škol. potřeb, 
kam. lomy, domácí hračk. Ve XIV. stol. 
měď. a stříbr. doly, 1528 městem, farn í 
ch rám  sv. K ateřiny z r. 1786.

H ora sv. Sebastiána (Sebastiansberg), 
m. v Č., okr. Chomutov, 1389 ob. (14 č.). 
St. košík, škola, domácí krajk., rašelina, 
výr. košik. zboží, tov. krajek, chov vepř. 
dob. a hus. Založeno Šebestiánem z Veit-

mile r. 1515, doly měď. a stř., od r. 1616 
král. horn í město.

Hora sv. Václava (Berg), o. v Č, okr. 
Horš. Týn, 378 ob. (6 č.).

Hora Václav Stanislav, současný p u 
blicista ro lnický a sociologický, psal do 
novin katolických.

H ora Václav, JUDr. (# 9. IX. 1873 v Ko
zo jedech), řád. prof. civil, řízení soud
ního práv. faku lty  Karlovy univ. Na
psal: N auka  o p řís tupu  (1906), Proces,
ú p rav a  kollise zákonů (cena Č. Akad. 
1910), Odvolání (cena Hlávkova 1915), 
Civ. řád  soudní n a  Slovensku (1921), čsl. 
civ. p rávo procesní, díl I.—III. (1922— 
1924, 2. v. 1926—1929).

H ora Zelená, Zelená Hora.
Horáci, obyvatelé Českomoravské vy

sočiny mezi Hlinském a  Kamenicí n. L., 
Svitavou a  Dyjí. Většinou chudí, žili ve 
velmi skrovných poměrech. Kroj a ráz 
jejich obydlí (dřevěné domy) se udržely 
do 1860. Lit.: Pátek, J ih lavský okres
(1901), Kopáč, Býv. horácký kroj (1925).

H oráček Cyril, JUDr. (* 7. XI. 1862 
v Praze), řád. prof. politického hospo
dářstv í n a  univ. Karlově. Sp.: Naše ho
spodář. nedostatky, O zásadě v cedulo
vém bankovnictví, Otázka dělnických 
bytů atd. R. 1918 člen re vol. Nár. shro 
máždění za s tra n u  republik., r. 1919 m i
n is tr  financí, r. 1920—25 senátorem  N. S.

H orae canonicae (lat., též h. regulares), 
v kat. církvi od starod. 7 obvykl, dob 
k modlení světských a  řádových duchov. 
(Q* breviář): 1. M atu tina (t. j. hora), j i t ř 
ní, v klášt. obyč. o 3. h. ráno, spojená 
s Laudes; 2. P rim a, ran n í m. p ři sv ítá 
ní; 3. Tertia, kolem 9. h.; 4. Sexta, 12. h.;
5. Nona, kol. 3. h.; 6. Vesperae, večer; 
7. Completorium (h. completa), k zakon
čení. Světské duch. není vázáno těm ito 
hodinam i, zato v klášt. a kanonických 
kapitolách. Evang. církev užívá obou 
těchto jm en pro své ran n í a  več. boho
služby.

H orain  Ju ljan  (1821—1883), pol. spiso
vatel a em igran t v Americe.

H orák Alois, Q* Bojko R.
H orák A. Vojtěch (1875—1910), hudeb, 

skladatel, d irigent v Jugoslávii. Opery: 
Babička, Lucerna, Strakonický dudák, 
Jiříkovo vidění.

H orák Bohuslav, PhDr. (* 3. III. 1881 
v Chebu), mim. prof. historické geogra
fie n a  Masarykově univ. v Brně. Díla: 
K ritika  starověkých zpráv o ústí řeky 
Oxu (1921—22), Starověké zprávy o trp as 
ličích km enech v Africe a Asii (1922), 
Gallové v zemích českých (1923). Mimo to 
uspořádal nástěnné mapy: Republika
Čsl. (s. Dr. F. Machátem, 1921), Mapa čes.
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zemi (s Dr. F. Koláčkem, 1923), Im périum  
Rom anům  T ra jan i tem poribus (1929).

H orák Fran tišek  (* 1. IV. 1865 v Mšeci), 
člen Nár. shrom., člen výk. výl>oru Nár. 
rady; em. místopředseda poslanecké sně
movny. Živnostenský pracovník.

H orák František  (* 1870 v Pivíně), fa 
rá ř  v Budišově, spisovatel bohovědný, 
mecenáš ku ltu rn í na  Moravě.

H orák Fran tišek  (* 25. III. 1895 v No
vém Strašecí), prof. konservatoře, v ir 
tuos na  klarinet. Napsal Instruk tivn í díla 
pro k larine t a saxofon.

H orák Jan  (* 1868), generál v. v., býv. 
zást. náč. hl. štábu čsl.; byl učitelem ta k 
tiky n a  různých voj. školách. Účastnil se 
činně bojů při obsazováni Slovenska 
jako brigádní velitel.

H orák Jan, Dr., Ing. (* 26. VI. 1878), 
odb. přednosta min. zem.; působil před 
válkou u zem. výboru morav., roku 1919 
určen k vedení zeměď. techn. referátu 
n a  Slovensku, r. 1923 povolán do P rahy  
k  min. zemědělství. Sp.: Technické zve
lebení půdy na  Slovensku pracem i me- 
lioračními (1920), Rozvoj zeměděl. techn. 
činnosti n a  Slov. (1923).

H orák J., pseud. Jos. Kauble.
H orák Jaroslav, JUDr. (* 3. III. 1875 

v Kolíně), vrchní soudní rad a  v B rati
slavě, docent civilního p ráva  na  Komen
ského universitě. Hl. díla: Urbář&ké p rá 
vo n a  Slovensku, Problém držby v mo
derním  právu, Intervence podle § 92 uh. 
c. ř. s., Řízení ve sporech o legitim itu dí
těte (Právný obzor 1923—1927). V Soud- 
covšitých listech uveřejnil: K nauce o res 
jud ica ta  (1928): Res jud ica ta  a  litispen- 
dence (1929).

H orák Jar. J. (* 1871 v Roztoklatech), 
s tarosta  Zemské jednoty spol. řezníků a 
uzenářů  v Čechách, předseda Svazu kož. 
družstev z Čech, Moravy a Slezska. Za
sloužil se velmi o zřízení kož. družstev
nictví, jakož i o rozvoj odbor, společen
stev řeznicko-uzenářských a  ústřední 
korporaci Zemskou jednotu. Jest též s ta 
rostou společenstva uzenářů  Vel. P rahy  
a  zakladatelem  I. odb. školy mistrovské 
pro řezníky a uzenáře, jakož i autorem  
četných odbor, publikací a článků.

H orák Jiří, PhDr. (* 4. XII. 1884 v Be
nešově), čes. národopisec a  profesor na  
universitě v Praze. Spoluredaktor Náro
dopisného věstníku čsl. (od 1916), v němž 
uveřejnil mnoho svých sta tí zvláště 
z oboru lidové poesie slovanské. V sou
boru J. Š. Kubína Kladské písničky
(1925) napsal obsáhlou výkladovou část. 
Jeho lidovědné studie jsou rozptýleny 
v různých sbornících a odb. publikacích.

H orák Josef, JUDr. (* 18. IX. 1882, •{•
26. VIII. 1926), ředitel obdi. odd. Živno-

banky v Praze. Mimo četné práce z obo
ru  národohosp. vydal P řehled vývoje 
čes. obch. bank (1913).

Horák Josef, MUDr. (* 1884), p r im á ř  
inf. nemocnice na Bulovce v Praze; spi
sovatel v ob. chirurgickém.

H orák Josef, pseud. Fr. Bartoše.
Horák Josef, pseud. Aloise Jiráska.
Horák Karel (1861—1904), a rchitekt a 

propagátor Sokola v Praze.
H orák Ladislav (* 20. VII. 1874 na  Mí

čově u Heřm. Městce), učitel a spisova
tel, člen výb. Dědictví Komenského a Ma
sarykova lidových, ústavu. Jeho reform 
ní práce didaktické: Výklady z čes. dě
jin ku ltu rn ích  (1906), Z dvaceti století, 
díl I. a II. (1930) atd. a kromě toho zpra 
coval P říručn í dějiny nár. čes. (1905- 
12—24), Náš starověk v pam ěti pomíst- 
ných názvů a jm en (1928) a jiné pom ůc
ky pro školy.

H orák Lad. (* 1883), č. těsnopisec, red. 
N. L. a Těsnop. rozhledů (od 1923). Sp.: 
Cesta k úspěchu (1911).

H orák Ludvík, pseud. Arn. Procházky.
H orák Martin, evangelík z Žitavy v 18. 

stol. Dopravoval do Čech zakázané luthe- 
ránské knihy. Psal modlitební knížky.

H orák O takar (* 1889), kom isař v m in  
zemědělství. Sp.: Moderní snahy a  cíle 
pícninářské (1927).

H orák Otakar, MUDr. (* 1880), prof. na 
univ. v Praze. Sp.: Léčení tuberkulosy 
(1921) a j.

H orák z Milešovky Jan  (+ 1551), prof. 
univ. v Lipsku, p relát a vychovatel na  
dvoře Ferd inanda  I. Lit.: ČCM. 1878.

H orák Pavel, pseud. Otokara Fischera.
H orák Václav (1845—1902), generál řádu 

Křižovnického v Praze, 1886—1892 prof. 
pastorálky na univ. v Praze. Zemský 
poslanec a člen sněm. rak.

H orák Václav (* 1853 v Praze, + 1925 ve 
Vršovicích), pseudonym  H. W urt, lite
rá rn í historik  a filolog, zúčastnil se Žun- 
kovičova boje o Rukopisy KZ., o* Na
šinec, 1911.

H orák Václav, Ing. Dr. (* 1883), člen 
představ. Hosp. svazu sklářských p rů 
myslníků, vedoucí člen Syndikátu  dutého 
skla atd

H orák’ Václav E. (1800—1871), hudební 
skladatel v Praze. Sp.: N auka o harm onii.

Horákov, o. n a  Mor., okr. Brno-venkov, 
668 č. ob.

H oráková Abigail Hedvika (* 17. I. 1871 
v Turnově, t  7. XI. 1926 tamtéž), čes. spi
sovatelka a recitátorka. N apsala mnoho 
dram atických her, zvláště rázu lidového 
a pohádkového, n a  př.: Dolorosa (1904), 
Ejhle, člověk (1906), P án i (1908) a j.

Horáková Ja rm ila  (* 1904, f  20. I. 1928 
v Praze), čes. herečka, člen Nár. div.
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v Praze, slibný ta len t herecký, jehož 
rozvití zničila sm rt v ú tlém  věku.

H oráková Otta (* 20. IV. 1904), č. oper. 
pěvkyně, 1928 zač. uměl. působ, v M ěst 
div. v Plzni, od r. 1929 členem opery Nár. 
div. v Praze.

Horal, pseud. P e te ra  Belly.
H oral Josef, pseud. Jos. Chmelaře.
H orálek F ran tišek  (1815—1872), čes. 

cirk. sk ladatel v Chrudimi.
H orálek F ran tišek  (* 1863 v Domašíně), 

č.-am. řečník, hlavně náboženský. R. 1913 
odebral se do USA. a po 10 letech vrátil 
se do vlasti, v níž se zabývá novinářstvím.

H ora sv. Eliáše (Moúnt Sain t Elias 
[maunt-sent-ilaies]), horský vrchol na  
hranici mezi Aljaškou a Kanadou, skládá 
se ze s tarých sopečných horn in ; dříve 
byl mylně pokládán  za sopku. Je 5494 m 
vysoký.

H orárik  Jánoš (1808—1864), maď. kněz 
a spisovatel.

H oratins Cocles (H. jednooký), staro- 
řím ský h rd ina ; bojoval sam ojediný proti 
E truskům , chráně Rím, tak  dlouho, až 
byl most přes Tiberu stržen a n ep řá te 
lům  zabráněno vmiknouti do města. Vrhl 
se do řeky, kterou v plné zbroji p ře 
plaval (podle pozdější tradice utonul).

H oratius Flaccus Q uintus (Horác) (65— 
8 př. Kr.), řím ský básník. V Athénách, 
kde studoval, připojil se k vojsku Bru- 
tovu a bojoval u Filipp jako tribun  (dů
stojník); potom žil v Římě a  Virgilovým 
prostřednictvím  seznámil se s Maecena- 
tem, k terý  mu dal ú tu lný  stateček 
v území Sabinském. — Od H. pocházejí: 
4 kn ihy  ód (Carmina), 1 k n ih a  epód 
(Jambi), 2 knihy listů (Epistulae), poslá 
ní k P isonům  (De arte  poetica). V jeho 
ódách je pozoruhodný libozvuk veršů, 
p růhlednost řeči a jasnost ducha. Líbivé 
jsou jeho písně, lehkého a veselého ob
sahu. Svoje nejlepší však vložil do sa t i r  
a listů  (epistulae), které, v hexam etru  
psané, obsahují zkušenosti a myšlenky 
hlavně o společenských a l ite rárn ích  po
měrech. — Lit.: F. Olivier, Les épodes 
ďH orace (1917); G. Pasquali, Oracio ly- 
rico (1920). Překl. Listy (O. Jirán i 1929), 
Ody (K. Jelen 1874), V. Stolovský 1877), 
Poslání k P isonům  (J. Červenka 1882), 
Satiry  (Jos. T ru h lá ř  1867, O. Jira-ni 1929).

Horažďovice, okr. m. v Č., n a  1. břehu 
Otavy, 3073 ob. (2981 č.). Četné ú řad y  okr. 
a školy, m. m useum, tov. slam, pap., 
vaty, pivovar, lihovar. Zámek Kinských. 
Zbytky starých  hradeb, b rá n a  a fortny. 
Zemědělství a chov perlonosných škeblí. 
J.-z. zříceniny h radu  P ráchně a dále 
h rad  Rábí. — Založ, od p ánů  Bavorů 
ze S trakonic v XIII. stol. a  1292 pový

šeno na město. 1307 zde 
zemřel neuznaný český 
krá l Rudolf H absbur
ský při obléhání m ě
sta; 1477 obléhán zde 
po celý rok Racek 
z Kocova jako zemský 
škůdce. Kostel P. Marie 
založ. r. 1330, radnice 
1690, zámek Pútou  Švi- 

ZiuUc mčsta hovským  z Rýzm berka
Horažďovic. v XV. stol. a přestavěn

v XVII. stol. Od r. 1834 
v m aje tku  Kinských ze Vchynic.

Horbačevškyj Ivan, MUDr. 
(* 1854), ukra jin ský  učenec, 
prof. Ukrajin, univ. v Praze, 
býv. prof. a v r. 1902—3 rek 
tor č. univ. v Praze. Mnoho 
věd. prací z oboru chemie
uveřejněno v č. věd. časopi
sech. Č. vyd. jeho p říručka  
z chem. o 4 dílech. V r. 1924 

Ivan vyšel I. díl p říručky  Chemija
Horbačovékyj. ukrajinsky . R. 1917 jm eno

ván prvním  rak. min. zdrav.
Hbrberg P er (1746—1816), švéd. m alíř ; 

z pastýře, potom sedláka, stal se sam o
ukem  v m alířství. Provedl četnou řadu  
obrazů o ltářn ích  i obsahu světského.

Hftrbiger Pau l (* ve Vratislavi), něm. 
herec (po několik saison byl též členem 
Něm. div. v Praze), ve Vídni a  Berlíně; 
nyní h ra je  na  divadlech i ve filmu, zná 
mý z m noha  filmů: Šest děvčátek hledá 
nocleh, Vězeň stam bulský, Kdo by p la 
kal, když se rozcházíme, a  j.

Horbky (Hrbky), o. n a  Podk. Rusi, okr. 
Sevljuš, 326 ob. (305 r.).

H órčanski Jan (f 1799), řed. gymn. ve 
Zhořelci, hornoluž. osvícenský spisovatel. 
Pocházel z chudé luž. řemeslnické rodi
ny. N adání přivedlo ho do škol v Budy- 
šíně a pilné stud ium  umožnilo m u po
kračování na  školách ve Witenberce. 
IL napsal řadu  luž. písní, pravidelně do 
Luž. Magazinu psal úvahy  o lužickém 
jazyku a lidu, v nichž hájil rázovitost a 
k rásu  lužické srbštiny, byl ochotným 
pomocníkem Chr. K nau tha  při jeho díle 
o církevních dějinách lužických, po
chvalně psal o rod inách  Gersdorfů a 
Frencelů a  jejich zásluhách o luž. n á 
rod. Jako liberální osvícenec díval se 
H. velmi skepticky n a  těžkou sudbu Luž. 
Srbů, a m yšlenky své vyjádřil v ano
nym ní brožuře  Gedancken eines Ober- 
lausitzer W enden uber das Schicksal 
seiner Nazion, vydané v Budyšíně 1782, 
dnes velmi vzácné. — Lit.: Jos. Pátá, 
Zawod do s tud ija  serb. pismowstwa, 1929.
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Horčápsko, o. v Č., okr. Blatná, 341 
č. ob.

Horcicka Adalbert (+ 1913), rak. h isto 
rik, prof. ve Vídni. Zabýval se dějinami 
Němců v Čechách.

Horčička Daniel Sinapius (* v Suča- 
nech, t  okolo r. 1709), b ra tr  Jana, byl 
r. 1660 rektorem v Jelšavě, r. 1673 byl vy
pověděn, ale r. 1683 je už v Radvani. Byl 
také knězem skalickým. Vydal Komen
ského Orbis pictus a zasloužil se hlavně 
svou prací Nový trh  latinsko-slovenský 
(1678), do níž posbíral n a  s ta  přísloví a 
pořekadel. Psal také modlitby a vydal je 
ve sbírkách Z ahrádka dušičky pobožné 
(1676) a Perlička dítek božích (1684).

Horčička Fran tišek  (1776—1856), český 
m alíř  historický a portretis ta . Hl. díla: 
Dobrovský, Poslední soud u sv. Trojice 
v Košířích, S tudentská legie 1800 a j.

Horčička Jan S inapius (f 1682), s tu 
doval v Královci, byl konrektorem  v Bá- 
novcích, r. 1650 rektorem v Hlohovci, 
pak knězem ve Skalici a Hlohovci, r. 1660 
ve Veličné, r. 1669 v Trenčíně a r. 1671 
spolu s jiným i odsouzen do vyhnanství. 
Žil v nouzi jen z výtěžku svých li te rá r 
ních prací, jež kromě písní duchovních 
obsahují krásné latinské modlitby Horo
logium sanctum  (1675), vzdělanostné roz
jím ání Hennoch cum Deo am bulans 
(1676) a zvlášť významnou kn ihu  Orni- 
thica sacra, pojednávající o ptácích, jež 
popisuje hebrejsky, latinsky, řecký, ně
mecky, m aďarský a česky.

Horčička Josef (* 1870), český pedagog, 
au tor četných dějepisných a zeměpis
ných učebnic, čítanek, početnic pro n á 
rodní školy.

Horčický z Terpence Jakub  (Sinapius) 
(1575—1622), český chemik, osobní lékař 
Rudolfa II. Byl rozhodným katolíkem, 
proto 1618 vypověděn, po bitvě n a  Bílé 
hoře se vrátil. Napsal: Konfessí ka to 
lická (1609).

Hořčičný papír, ve velkosti hrací 
karty  přistřižený a posypaný jemným 
práškem  semletého semene hořčičného. 
Papír je potřen dříve roztokem kaučuku 
nebo kalafuny v benzinu. Používá se ho 
v lékařství.

Horda, značí totéž, jako velká rodina. 
H. =  ležení, tábor; užíváno o zástupech 
Tatarů.

Horda zlatá (rus. Zolotaja Orda), býv. 
sídlo mongol. chána v Sara  ji u Astra- 
chánu, nazvané tak asi podle zlatého 
stanu, nazývá se také Kipčak.

Hordě, město ve Vestfálsku, 34.618 ob., 
3 km  od Dortmundu, v průmyslové pánvi 
vestfálské; nablízku uhelné doly, vysoké 
pece, tov. na  plech a  žel. nářadí.

Hordynski Zdzislaw (1856—1895), pol. 
lit. historik.

Hordylanka, hordyjanka, horodyjanka, 
rusínský (z Pokútí), též huculský tanec 
kolový se zpěvem, n a  způsob huculské 
pastýřské kolomyjky.

Horeb (hebr., pustý), skup ina  hor na 
poloostrově Sinajském. Podle 5. knihy 
Mojžíšovy hora, kde se Mojžíšovi zjevil 
Bůh a  dal mu zákon.

Horečka (lat. febris), pathol. pojem, 
vyznačující se změnami v těle, z nichž 
nejnápadnější je zvýšení teploty. Začíná 
většinou pocitem mražení: kůže se
ochladí, zbledne a stane se drsnou. Ne
mocní se třesou a cvakají zuby (tře
savka). Teplota znenáhla  stoupá a m ra 
žení povoluje. Po období horka, jež může 
trvati mnoho hodin neb dní, klesne te
plota buď k normě nebo pod ni v něko
lika hodinách (t. zv. krise), neb pomalu 
za poznenáhlého mizení p říznaků  ( t  zv. 
lyse). Teplota m ěří se v konečníku, jamce 
podpažní neb v ústech. U každého zdra 
vého člověka je večerní teplota obyč. 
o 0.5—1° vyšší než ráno. Teplota v ko
nečníku až do 38.5° označuje se jako sub- 
febrilní čili m írně zvýšená; odtud až do 
40°, příp. 41° jako horečnatá  nebo jako 
vysoká horečka, nad to (na př. při sepsi 
neb zranění míchy) jako hyperpyretická. 
Výška horečky nerozhoduje; tentýž s tu 
peň některého nemocného ohrožuje, ji
ného nikoliv; povšechně jeví silnější 
osoby a zvi. děti vyšši teploty. Typ ho
rečky je velice měnivý. H. rem itující 
prohlubuje pouze norm ální denní kolí
sání teploty. Vleklé choroby hořečnató, 
jako tuberkulosa (h. hektická) neb sepse, 
vyznačují se zvi. silným prohloubením 
zrána. Večerní stoupání teploty prováze
no je pak obyč. m ražením  neb třesavkou. 
U jiných rem itujících h. (na př. u tyfu 
břišního) je teplota s přibýváním  cho
roby každého dne o něco vyšší než dne 
minulého, rovněž večer je vyšší než r á 
no. T rvalá  h. (f. continua) m á jen ne
p a trn á  kolísání. U h. střídavé (f. inter- 
rnittens) přerušovány jsou k rá tké  zá
chvaty horečky (paroxysmy) obdobími 
bez horečky (apyrexie). Další zjevy: 
urychlení činnosti srdeční, krevní tlak  
v cévách je snížen, tep měkký a  ča
sto dikrotický. Vždy je porušena sou
s tava nervová, a to od velmi lehké zau ja 
tosti až k těžkým deliriím, halucinacím  
a silném u rozčilení. Dále veliká žízeň, 
potřeba potravy je silně snížena a spá 
nek velmi rušený. Jazyk je obyč. po
vleklý, rovněž sliznice ústní, rty  velmi 
vyprahlé a často také povleklé. V moči 
často bílkovina neb bílkovité hm oty (al-
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bumosy). Spalovací pochody v těle jsou 
značně zvýšeny. Teorie h. není ještě 
zcela objasněna. V podstatě vzniká h. 
u infekcí, p ři čemž se zničí protoplasm a 
buněk těla a nosičů nákazy. T ím  vzni
kají látky, jež působí na  nervovou sou
stavu, pa trně  štěpné produkty  bílkovin, 
neboť aseptické zavedení takových látek 
vyvolá také h. Nejdůležitěji zasahuje  h. 
do regulace vlastního živočišného tepla. 
Při tom 'se  celková výroba tepla zvyšuje. 
Výdej tepla je p ři stoupající teplotě a 
zvi. v třesavce omezen a na vrcholu h. 
zvýšen. P ři klesání teploty klesá obyč. 
se zm enšením  výroby tepla i její výdej. 
Člověk v h. reguluje tedy svou vlastní 
teplotu u v n itř  jistých hranic. Otázku, 
má-li se n a  všechny zjevy, spadající pod 
pojem h., pohlížeti jako na  „snahu p ř í 
rody o vyléčení11 nebo je-li nutno je po- 
tlačiti, nelze řešiti zásadně. Asi od r. 1875 
se horečka energicky potlačovala stude 
nými lázněmi a léky, snižujícími teplotu. 
Dnes užívá se lázní pouze k osvěžení ne
mocného a k povzbuzení nervstva. Léky 
proti h. (chemické), jako fenacetin, anti- 
pyrin  a pod., podávají se pouze při 
dlouhotrvajících a velmi vysokých teplo
tách, jimiž nemocný zřejmě trpí. Velmi 
důležitá je lehká, nepříliš odměřená 
dieta. — Také u domácích zvířat je h. 
průvodním  zjevem velmi m noha ne
mocí. Q± příznaky  chorob (u zvířat).

Horečka om ladnic (Febris puerperalis), 
horečnaté onemocnění šestinedélky, způ
sobené rannou  infekcí, zanesenou prsty 
do kaná lu  genitálního. P růběh  je podle 
velikosti infekce různý. Většinou tvoří 
se n a  místě infekce vřed se šedožlutým 
povlakem  a ztluštělým i okraji. Onemoc
nění vn itřn ích  ploch dělohy projevuje 
se vysokou horečkou, citlivosti dělohy 
na  tlak  a hnilobným  výtokem. Dosta- 
ne-li se infekční lá tka  z infikované rány  
bezprostředně do vaziva pánevního, tvoří 
se flegmona vaziva pánevního (parame- 
tritis  exsudativa). U těžších p ř ípadů  trpí 
celý organism us, p ř i  čemž jedy vnikají 
buď do lym fatických d rah  nebo do krev 
ních cév, v prvním  případě bývá i po- 
břišnice a  jiné serosní blány postiženy a 
celkový zánět pobřišnice končívá smrtí, 
v d ruhém  případě způsobují hnisavý 
rozpad trom bů děložních a  pánevních a 
infekční rozkladové lá tky se zavlékají 
do oběhu krevního, do embolií a  jiných 
orgánů. Hořečka je v obou případech, 
ne však každá horečka šestinedělky je 
horečkou omladnic. K ochraně před n á 
kazou je třeba  varovati se infekce a 
dbáti čistoty. Ruce a nástro je  m usí býti 
bez zárodků. Od zavedení iprofylaxe po
čet onemocnění horeč. oml. a p řípadů

N ový s lovník  naučný. — S vazek  IX.

ú m rtí  značně klesl a  v porodnicích one
mocnění je velmi řídké.

H orečka volyňská, horečka, pozorova
ná  za svět. války v Rusku a Francii. 
Původce je neznám ý a  přenáší se pa trně  
krví (bodnutí vší). Po tříneděiní in kuba 
ci dostaví se třesavka s následovnou vy
sokou dvoudenní horečkou; po pětiden
ní přestávce se záchvaty za klesající ho 
rečky opaku jí až do uzdravení. P ř ízn a 
ky: celková ú n av a  a bolesti v končeti
nách  (zvi. v kosti holenní), řidčeji zvět
šení sleziny, p rů jm y  a žloutenka. P rů 
běh zprav id la  příiznivý.

Horečka F ran tišek  (* 25. III. 1894), čes. 
spisovatel, činný člen Morav, kola spisov. 
Vydal knižně: Drsný živel (verše, 1915), 
Radhošť (verše, 1924), Den a noc (verše, 
1928), d ram a  Sebevrah (1923). Próza: Po
hádky  pro velké děti (1921), Žena kně 
zova (povídka, 1919) a  monografii B řeti
slava Bartoše, ak. m alíře (1928).

Horečky Jan  (* 1831 ve Varině v župě 
Trenč.), katol. kněz, působil v Malé Je 
senici, sloven, spisovatel básní, duchov. 
zpěvů církev, a  překlad, spisů Krištofa 
Schm idta  do slovenštiny.

H ořečnaté sloučeniny. Nejdůležitější 
jsou kysličníky a  hořečnaté soli. Kyslič
n ík  hořečnatý  MgO nachází se v přírodě 
jako m inerá l periklas, vzniká spalová
n ím  hořč íku  a ž íháním  rozkladných ho- 
řečnatých  solí. V technice p řipravuje  se 
kysličník  hořečnatý  ž íháním  magnesitu , 
též dolomitu, hydroxydu hořečnatého 
nebo zásaditého uh lič itanu  hořečnatého, 
k terý  se přip ravu je  ze zbytkových louhů 
stassfurtského  draselného prům yslu, ně
kdy též ž íháním  vodnatého chloridu ho
řečnatého, při čemž n a  tento  působí se 
vodní parou. Z chem. čistého sráženého 
zásaditého uh lič itanu  hořečnatého při 
slabě červeném žáru  připraveného p re 
p a rá tu  používá se v lékařstv í jako pá 
lené m agnesie (m agnesia usta). Spec. v. 
3.07—3.20 kyprého kysličníku hořečnaté 
ho s to u p á  v bílém žáru  až asi na 4.58. 
Tato h u tn á  m agnesie hodí se pro v y so k ý  
bod tá n í  (2800°) k výrobě ohnivzdorných 
rour a  kelím ků, k výrobě svítivých tělí
sek a k upevňování žhoucích punčošek. 
Používá se jí dále k výrobě chloru a 
chloridu hořečnatého, při am m oniako- 
vém procesu sodovém a při jiných chem. 
procesech. K vystýlání tavících pecí po
užívá se většinou žíhaného m agnesitu , 
a  to v podobě pěchovací hm oty nebo 
v podobě kam enů  (magnesitové cihly). 
Rozm ícháním  silně vypáleného kysliční
ku hořečnatého ve vodě vzniká jistý  
d ruh  cementu (o* cement). Působením 
vody přechází kysličník hořečnatý po
zvolna v hydroxyd hořečnatý  Mg(OH)2,

8
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který  se nachází v přírodě jako m inerál 
brucit (cii) a nem alith  a z roztoků horeč
natých  solí sráží se draselným  louhem, 
barytovou nebo vápennou vodou. Neutra- 
lisuje dokonale i silné kyseliny, n a  př. 
kyselinu solnou, sírovou atd., pročež po
užívá se ho jako protijedu při otravách 
kyselinami. — Peroxyd hořčíku M g02 
vzniká působením peroxydu vodíku na 
kysličník hořečnatý, působením peroxy
du sodíku na  síran hořečnatý  nebo ce
stou elektrolytickou; přichází do obcho
du ve směsi s kysličníkem hořečnatým  
jako m agnesium perhydrol, novozon, ho- 
pogan a stomoxygen. Tohoto bílého, 
am orfního prášku, měnícího se účinkem 
vody pozvolna v peroxyd vodíku a kys
ličník hořečnatý, používá se většinou ja 
ko desinfekčního prostředku při kož
ních nemocech a ranách, vnitřně  při 
průjm ech atd. Hořečnaté soli jsou v p ř í 
rodě z části velmi rozšířeny (Q* hořčík), 
vznikají rozpouštěním kysličníku a u h li 
čitanu hořečnatého v kyselinách, neroz
pustné podvojným rozkladem, podobají 
se solím zinečnatým, jsou bezbarvé, po
kud kyselina není příčinou barevnosti, 
ve vodě většinou snadno rozpustné; ve 
vodě se nerozpouštějí soli zásadité, 
z norm álních uhličitan, křem ičitan, arse- 
ničnan, fosforečnan a podvojné soli tř í 
posledních. Rozpustné hořečnaté soli 
chu tnají hořce, reagují neutrálně, ž íhá 
ním se rozkládají, částečně již při odpa
řování roztoků. Četné nerozpustné ho 
řečnaté  soli rozpouštějí se snadno v kys. 
solné. H ořečnatých solí používá se 
v technice, některých též v lékařství. Ne
rozpustného fosforečnanu hořečnato- 
am m onného MgNH4P 0 4 . 6H20  a arseni- 
čnanu hořečnato-am m onného 

MgNHíAsOí. 6H2O 
používá se v analytické chemii ke k van 
tita tivn ím u srážení kys. fosforečné, resp. 
kys. arseničné. Ke srážení upotřebuje  se 
roztoku směsi chloridu neho s íran u  ho
řečnatého a chloridu am m onného 
v am m oniakáln í vodě (hořečnatá směs). 
Octan hořečnatý, Mg(C2H20 2)2 . 4H20, 
vzniká rozpouštěním uh lič itanu  hořečna
tého v kys. octové, rozpouští se ve vodě 
a alkoholu, používá se ho jako mírného 
projím adla, v barvířstv í k reservování 
anilinové černě a  jako přísady  do mo- 
ř id la  pro parn í barvy chromové. Sm íchá
n ím  jeho roztoku s kysličníkem  hořečna
tým  vzniká zásaditý  octan hořečnatý, 
jehož se používá jako antiseptického a 
desodorisačního prostředku (sinodor). 
Bromid hořečnatý, MgBr2 . 6H80, získá
vá se ze zbytkových louhů draselného 
p rům yslu  a slouží k výrobě bromu. —

Chlorid hořečnatý, MgCla . 6H20, odště
puje se ze svých v s tassfu rtských  odkli
zových solích se nacházejících podvoj
ných solí s chloridem  draselným  (kar- 
nallit) a  vápena tým  (.tachyihydrit) půso
bením  vody. Chilorid hořečnatý  lze p ř i 
pravili též z roztoků kysličn íku  nebo 
uh lič itanu  hořečnatého v kys. solné v po 
době velkých, bezbarvých k rysta lů  
o spec. v. 1*56—1*65, k te ré  chutnají hořce, 
n a  v lhkém  vzduchu se rozplývají, roz
pouštějí se velmi snadno ve vodě, též 
v alkoholu, již p ři 105 ztrácejí chlorovo
dík, p ři 119° již dokonale tají. V žáru  lze 
z chloridu hořečnatého vypuditi působe
n ím  vzdušného kyslíku  chlor, p řeh řá 
tou vodní parou  chlorovodík. Vnášením 
kyprého kysličníku hořečnatého do kom  
centrovaného roztoku chloridu hořečna 
tého získá se po několika hodinách tv rdý  
oxychlorid hořečnatý  MgCl2 . 5MgO . aq. 
(Sorelův cement). Této snadno leštitelné 
hm oty  lze použiti též jako náhražky  ce
m en tu  a  k jiným  účelům. Bezvodů chlo
rid  hořečna tý  vzniká z vodnatého tave
ním, nejlépe za  přítom nosti chloridu 
am m onného. Tvoří bezbarvé lístky 
o spec. v. 2*177, k teré  při 708 tají na  vo- 
dojasnou, velmi pohyblivou tekutinu. 
Jelikož chlorid  hořečnatý  je silně hygro- 
skopický, používá se ho s ledem jako 
chladivé směsi, v m íře m nohem  větší 
k  úpravě bavlny, aby ta to  zachovala 
svou měkkost, dále k  snižování hořlavo 
sti d řeva  a  tkan in , ke komservaci želez
n ičních pražců, v některých případech 
k  p říp ravě  ch loru  a chlorovodíku, k po 
střikování silnic, aby  se n a  n ich  netvořil 
prach, jako hasicího prostředku, ke kar- 
bonisaci vlny, k  p lnění plynových hodin, 
jako nosiče tep la  v ústředn ím  topení 
(tekterion), k  čištění odpadních vod, 
k  zpracování zbytků p ři výrobě sody m e
todou Leblancovou (O* chemický p rů 
mysl) a  sád ry  n a  sirovodík  a  dále na 
círu. — Chlornan hořečnatý  Mg(C10)2 zí
ská  si v podobě zásadité soli různého slo
žení vnášením  chlorového vápna  do roz
toku s íranu  hořečnatého a  používá se 
ho k  bělení (hořečnatá bělící kapalina) 
a  k  desinfekci ran  (magnocid). N orm ální 
uh lič itan  hořečnatý  MgCOs nachází se 
v přírodě jako m inerá l m agnesit, v iso
m orfní sm ěsi s  uh lič itanem  vápenatým  
jako dolomit. Ztrácí již  v červeném  žáru 
kysličník uhličitý  a  p řechází v kysličník 
hořečnatý. Jeho m alá  rozpustnost ve vo
dě zvyšuje se p ř ítom ností  kysličníku 
uhličitého. Vzniká p ři tom roztok kyse
lého uh lič itanu  hořečnatého Mg(HCOs)2, 
k terý  se snadno  rozkládá  a  vylučují se 
z něho k ry s ta ly  n o rm áln ího  uhlič itanu  
hořečnatého. Z roztoků hořečnatých solí
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sráží uh lič itan  sodný zásadité uh lič itany 
hořečnaté různého složení: jeden z nich 
(magnesia alba, carbonica, hydrocarbo- 
nica), v podstatě Mg4(0H)2(C03)3 • 3 H20, 
nachází se v přírodě jako hydrom agnesit 
a p řipravuje  se ze suspense hydroxydu 
hořečnatého ve vodě nebo ve vodných 
roztocích uváděním  kysličníku uh lič i
tého. Velmi kyprého tohoto p rášku  po
užívá se v lékařství, jako čistícího a zub
ního prášku , jako přísady do m inerá l
ních barviv, k přípravě pálené magnesie 
atd., též k přípravě glasur, pro něž zpra 
vidla používá se však m agnesitu. — Uvá
děním kysličníku uhličitého do roztoku 
chloridu draselného, který obsahuje ky 
sličník nebo uhlič itan  hořečnatý, vzni
ká kyselý uhlič itan  hořečnato-draselný 
KMgH(C03)2. 4H20, k terý  přichází v úv a 
hu  pro výrobu potaše (o*). Fosforečnany, 
zejména terciární fosforečnan hořečnatý 
Mg3(P 0 4)2 a sekundárn í fosforečňan ho
řečnatý M gH P04, nacházejí se spolu 
s obdobnými sloučeninam i vápenatým i 
ve fosforitech a v kostech. S íran ho
řečnatý M gS04 je znám  v krystalech 
s různým  počtem molekul krystalové 
vody. Nejdůležitější jsou m onohydrát 
(kieserit) a  hep tah y d rá t (reichardtit, 
hořká sůl). M gS04 nachází se jako p ro 
dukt větrán í v dolech, v odklizových so
lích stassfurtských  a jinde, v mořské 
vodě, v m atečných louzích solivarských, 
v hořkých vodách, kdež vzniká podvoj
ným  rozkladem  síranu  vápenatého a 
uhlič itanu hořečnatého. S íran  hořečnatý 
p řipravuje  se v p rům ylsu  zvláště jako 
vedlejší p roduk t při zpracování odklizo
vých solí a  získává se nakonec v podobě 
kieseritu M gS04 . H20, jemného, těžko 
rozpustného prášku, který za v lhka p ř i 
b írán ím  krystalové vody tuhne na  kam e
nitou hmotu. Z koncentrovaného roztoku 
s íranu  hořečnatého krysta lu je  hořká  sůl 
(anglická sůl), k te rá  tvoří bezbarvé 
jehlice o spec. v. 1.685, chu tná  chladivě, 
hořce a slaně, n a  vzduchu rozpadá se 
v bílý prášek, taje snadno ve své k ry s ta 
lové vodě, při 150° ztrácí 6, při 200° zbý
vající m olekulu krystalové vody, kyslič
ník sírový pouští však až v bílém žáru. 
Ve 100 d. vody rozpouští se při 0° 24.7, 
při 20° 35.0, při 50° 49.7, při 70° 60.4, při 
105.5° 132.5 d. M gS04. V alkoholu se sí
ran  hořečnatý  nerozpouští. Používá se ho 
jako projím adla, k přípravě  jiných ho- 
řečnatých solí a s íranů  jiných kovů (na 
př. perm anentn í běl), k apre tuře  lehkých 
bavlněných tkanin, k napouštění hedvá
bí, k barvení anilinovými barvivý, jako 
plnidla při výrobě papíru, k snižování 
hořlavosti tkan in  a dřeva, někdy též jako 
hnojivá. V lékařství používá se ho jako

žlučopudného prostředku a při křečích, 
způsobených bacilem Tetanus (o*). Síran 
hořečnato-draselný K2Mg(S04)2 nachází 
se v přírodě: bezvodý jako langbeinit, se 
4 m olekulam i krystalové vody jako leo- 
nit (kalium -astrakanit), se 6 molekulami 
krystalové vody jako p ikrom erit (schoe- 
nit). Poslední h y d rá t získává se při zp ra 
cování s tassfurtských  draselných solí. — 
Uměl.-prům. školy a akad. sochař. Jeho 
K řem ičitan  hořečnatý  3MgSi03 . 5H20  
získá se srážením  roztoků hořečnatých 
solí vodním  sklem sodným. V přírodě n a 
chází se vodnatý  i bezvodý v různých ne
rostech. — Jako léčivý prostředek byl 
znám  síran  hořečnatý koncem XVII. st., 
uhličitan hořečnatý  začátkem  XVIII. st.; 
r. 1755 poznal Black, že t. zv. magnesie 
je zvláštní zeminou.

Horejc Jaroslav  (* 15. VI. 1886), prof. 
Uměl.-prům. školy v Praze a ak. sochař. 
Jeho význ. práce jsou: fontána čsl. vy
slanectví ve Varšavě, o ltář chorové kaple 
v chrám u sv. Víta, p lastická výzdoba fa 
sády min. sociál, péče a  Národní banky 
v Uher. Hradišti, návrhy  a modely pro 
stříbrnou desetikorunu čsl., mnoho po
mníků, p lastik  v m ram oru  a bronzu atd.

Horelica, o. n a  Slov., okr. Čadca, 1152 
ob. (1130 čs.).

Horenice, o. na  Slov., okr. Púchov, 
243 čs. ob.

H orentn í (z lat.), ve smyslu obrovský, 
děsný, hrozný, strašný, přílišný, ne 
smírný.

Htirer Ivan (1847—1915), chorvatský 
t iskař, ředitel Zem aljske tiskaře  (Na- 
rodnih  Novina).

Horin, pseud. Jana  Urama.
Horinčovo, o. na  Podk. Rusi, okr. 

Chust, 4031 ob. (3300 r.).
H orislav z Lehoty, pseud. Aug. Hor. 

Škultétyho.
Httritz im  Bohmerwalde, Hořice na 

Šumavě.
Horizont (z řec. horizein), obzor, oh ra 

ničení povrchu zemského zdánlivou polo
koulí nebeskou. V astronom ii rozezná
váme zdánlivý a skutečný (geocentric
ký) h. P rvn í jest p růřezem  zdánlivé n e 
beské koule (obr. 1, velký půlkruh) s ro 
vinou H iH 2, k te rá  jest tečnou rovinou 
země (malý kruh) v bodě A (pozorovatel); 
skutečný h. jest průřezem  nebeské polo
koule s rovinou HH procházející středem 
země O rovnoběžně s rovinou HiH2. Ne
beské těleso M, poblíže země m á nad sku- 
teč. h. výšku h, k te rá  je větší než h i (výška 
nad zdáni. hor.). Rozdílem těchto výšek 
jest úhel p i (výšková parallaxa). Ne
beské těleso (pro pozorovatele A), ležící 
na  zdáni, hor., m á výšku nad skut. h. vy

8*
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jádřenou úhlem  HiOH =  p (horizontální 
para llaxa  těles nebeských). U stálic při 
jejich veliké vzdálenosti splývají oba hor. 
Rovina horizontu nazývá se rovinou o* 
horizontální a stojí kolmo ke sm ěru tíž- 
nice. P ři  m ěření výšky slunce a hvězd

Obr. 2 .

polokoule a země. V obr. 2 jest O střed, 
OA =  r, poloměr země (předpokl. jako 
koule), B jest oko pozorovatele, stojícího 
v bodě A ve výšce AB =  h nad povrchem 
zemským. CD jest tu pak p rům ěr sku 
tečného h., k terý  pozorovatel přehlédne. 
P řím ka, spojující oko poz. s bodem <na 
obvodu tohoto kruhu, tvoří s horizontá- 
lem BH úhel HBC =  d, t. zv. deprese h., 
jež vy jádřena  vzorcem:

tg d — V h  (2r +  h) 
r  (patro)

H. v geologii vrstva (patro) nebo skup ina  
vrstev horn in  se znatelným  rozdílem 
stáří. — H. v hor. patro, oddíl dolu, souhrn  
důlních chodeb, hnaných v určité  hloub
ce. Více h., zvi. na  dolech kamenouhel- 
ných a  'rudných (na dolech příbram sko- 
březohorských 36 h-ů). — H. kruhový, 
součást moderně zařízeného jeviště d iva
delního místo zastaralého prospektu  a 
sufit horiz. B ud  plátěný závěs, obepína

ke sloupu přístroje. D ráty  jsou napínány  
tíhou závaží. Každé sebe nepatrnější vy
chýlení tížnice projeví se snahou po

Obr. i.

nad pevninou zrcadlovými Q* sextanty 
používá se umělé h. roviny t. zv. um ě
lého horizontu (většinou h. rtuťového 
nebo desky zrcadlové ležící vodorovně, 
vyvážena Q* libellou). Měří se tu vlastně 
úhel dvojnásobný. Protože oko pozoro
vatelovo jest nad zemí, nikdy přesně ne
souhlasí zdáni. h. s průřezem  nebeské

jící velkým obloukem jeviště, nebo ko
pule n a  kostře, nebo pevný sádrový. K u 
lisy staví se do k. h. bez dřívějších oblou
ků a  prospektů. Zvyšuje plastický dojem 
k ra jin  zvi. osvětlením.

H orizontáln í (z řec.), vodorovný směr, 
k terý  je kolmý n a  sm ěr tížnice (svislý — 
vertikální). Horizont, rovina dána h lad i
nou vody, ovšem jen v m alých rozmě
rech a nehledě ku přilnavosti vody 
u stěn. K určení sm ěru h. užívá se vodo
váhy (libella c g  nebo krokvice (Pa).

H orizontální kyvadlo, p řístro j ke zjiš
tění a m ěření pohybu vrstev zemských, 
zemětřesení, sil n itra  zemského, které 
způsobují vychýlení tížnice. Vynalezeno

Obr. i

a sestrojeno po prvé Henglerem r. 1831, 
jiné od P erro ta  1862 a Zóllnerovo z roku 
1869 (obr. 1). Tyčinka AB zatížena záva 
žím (v poloze vodorovné) je zachycena 
dvěma ocelovými d rá ty  a, a ' blízko sebe, 
oba d rá ty  pak nahoře a dole upevněny
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opětné rovnováze, pohyby pozorují se na 
zrcadle B dalekohledem podle stupnice. 
Nevýhoda kroucení d rá tů  odpadá při h. 
k. Rebeur-Ehlertově (obr. 2). Na ocelo
vých hrotech i i ' spočívá kovový rám ec 
se závažím m. Světelný paprsek odraže
ný zrcadlem S, jež upevněno na kyvadle, 
ukazuje  pohyby kyvadla  na papírovém 
pásu jako nepravidelnou vlnitou čáru, 
k níž paprsek odražený d ruhým  zrca 
dlem S' připojuje přím ou čáru  srovná
vací. Tímto přístro jem  možno sledovati 
denní výkyv tížnice, jakož i vliv měsíce. 
Pro pozorování seismická (zemětřesení) 
používá se těchto tří h. k., spojených tak, 
že spolu tvoří úhel 120°. Takovým tro j
násobným  h. k. možno přesně určiti 
sm ěr otřesů země. Trom om etr Boschův 
m á 10 kg i těžší hm oty kyvadla, jehož po
hyby m echanicky zapisuje hrot na  pásu 
pap íru  očazeného sazemi, 9* seismometr.

H orjanski, pseud. Michala Hórnika.
H orjany, o. n a  Podk. R., okr. Užhorod, 

1456 ob. (223 čs., 758 r.). Četné vinice. — 
H orjanská  ro tunda  jako kněžiště řím.- 
kat. kostela, zbudovaného v pozdní go
tice. Jádrem  stavby, zvenčí okrouhlé, je 
šestistěn, k němuž se druží šest výklen
ků, vyhloubených v obvodovém zdivu. 
Nad s tředním  prostorem  zdvihá se šesti- 
boký tam bour se zahroceným i okénky, 
uzavřený kopulí. Vnitřek jest pokry t 
freskami. Účel ro tundy (klášterní svaty 
ně, h radn í kaple, karner, farn í chrám), 
její s tář í (9—15. st.) a její um ělecká p ro 
venience (západ, východ, jih) jsou dosud 
sporné.

Horka, o. v Č., okr. Čáslav, 713 č. ob.
H orka, o. v Č., okr. Ledeč n. S., 815 č. 

ob. Zámek s kaplí, kam. lomy, žel. ruda, 
p ila  a výr. šindelů.

Horka, o. v Č., okr. Chrudim, 533 č. ob.
H orka, o. n a  Slov., okr. Nové Město 

n. V., m  čs. ob.
Horka, o. n a  Slov., okr. Sp. Sobota, 

515 ob. (367 čs.).
H orka n. Mor., o. n a  Mor., okr. Olo

mouc, 1494 č. ob. Autom. mlýn, pekárna, 
výr. elektr. baterií, e lektrárna.

H orka u  St. Paky, o. v Č., okr. N. Paka, 
293 č. ob. Vodárna, mech. tkalc. a  výr. 
text. zboží, tov. káv. náhražek, elektr. dr.

Horké lázně vzduchové, slouží hl. k do
sažení pocení; toto a odpařování zam e
zují p řeh řá tí  kůže i za vysoké teploty 
v suchém vzduchu. Obyč. volí se 60—65°, 
ale je možno snésti po k rá tkou  dobu až 
100°. V ústavech předchází vlastní lázni 
v sudatoriu  zahřá tí až asi do 50° v tepi- 
dariu. Lázní v h. v. užívá se hl. proti 
vleklým reum atickým  chorobám a jako

dodatečného léčení kloubních zranění, 
lázeň.

Horké vlny, pohyb pruhovitých ho r 
kých oblastí; takto  po prvé nazvány 
(angl. w arm  waves, v Texasu hot winds) 
v USA.; vznikají horkým i větry n a  se
verní s traně  nízkého tlaku.

Horko, vysoký stupeň tepla. Horkost 
se p řip isu je  také půdě (horká půda), 
obsahuje-li vápno, křídu  nebo sádru, 
které v lhkost rychle p řitahu jí, avšak ne- 
podržují, rychle rozkládají hnů j a  pod
porují rychlý  vzrůst plodin.

Horký F ran tišek  (* 1879), m a líř  v P ra 
ze, žák prof. Ženíška. K ra jinář  a i lu s trá 
tor pohádek.

Horký F ran tišek  (* 7. XII. 1879 v S tra 
konicích), m alíř, žák prof. Ženíška. P ra 
cuje ve sm ěru H. Schwaigra, obrav si 
pohádkový svět za nám ěty  svých kreseb: 
P ohádka  o čarodějnici, P ohádka  o vod
níkovi a  j. Ostatní jeho práce jsou p ře 
vážně k ra jinářské .

H orký H anuš, pseud. Vlad. Čecha.
H orký Josef Edm und (* 1790 v Mor. 

Ostravě, f  1844), čes. dějepisec, byl hosp. 
úřed. n a  panství starohr. Salm a v Rájci, 
pak redakt. Napsal Volksmárchen, Sagen 
und denkwůrdige Geschichten aus der 
Vorzeit Máhrens, Úber die Tem pelherren 
in M. a mnoho drobných příspěvků do 
H orm ayerova Archivu, Histor. Taschen- 
buchu a B rů n n er  W ochenblattu, k terý  
v letech 1824—27 redigoval.

H orký K arel •(*, 25. IV. 1879 v Ronově 
nad Doubravkou), čes. spisovatel a  re 
daktor. Redigoval časopisy: Kramerius, 
Národní Obzor, Horkého týdeník a 
Stopu; po válce Švandu D udáka (spo
lečně s Ign. H errm annem ) a Frontu . Za 
světové války  žil ve Francii, Španělsku, 
posléze v USA. Vynikl zejm éna ve svých 
feuilletonech, v nichž projevil důsledný 
dem okratism us, smysl pro spravedlnost 
a pravdivý život. Místy ovšem zabíhá až 
v karikován í a naivní terorismus. V d ra 
m atech pokouší se Horký o lidovou 
českou hru . Vydal prózy: Sedm dní
v Lurdech; P á tek ; H řivna; Hory a  do
liny se srovnávají; V tomto slzavém 
údolí; K ram ářova sonata; Michelské li
tanie; Horkého č ítanka  (výbor z prací); 
Má úcta!; Stovka; Vlast (výbor z prací 
z doby světové války); Půl čtvrté odpo
ledne. D ram atické práce: S rážka vlaků 
(veselohra); Tunel (satyrická veselohra); 
Svatá d raho ta  (veselohra); Baťoch; Bej- 
vávalo. Brožury: D úrichův národ  a Be
nešovo obecenstvo (politická brožura); 
Z vašich rukou! (polit. brož.).

H orký M artin  (* asi koncem XVI. stol. 
v Lochovicích), český astronom  a lékař, 
žák a m ladší vrstevník J. Keplera, stu-



H orký M. 118 Horn Uffo

doval též v Bologni, kde žil u astron. 
Maginiho, z jehož návodu napsal útočný 
pamflet proti objevům Galileovým. Musil 
opustit Itálii, po bitvě bělohorské pak žil 
v cizině jako lékař a vydával tehdy ve
lice oblíbená Calendaria a Prognostica 
loatsrogica. — Lit.: Nováček, M. H.,
ČČM., 1889—93.

H orký Václav (* 1832 v Mlčechvostech 
u Mělníka, f  1910), čes. spisovatel, učitel 
v Krkonoších, později knihkupec v Praze, 
psal články do časop. pedagog, i poli
tických, knihy pro mládež a vydal 1872 
Zásady a pořádky členů b ra trské  církve 
v Čechách a na  Moravě.

Horky, o. v Č., okr. Litomyšl, 286 č. ob.
Horky, o. v Č., okr. Tábor, 273 č. ob.
Horky, o. na  Mor., okr. Mor. Budějo

vice, 334 č. ob.
Horky, o. na  SI., okr. Žilina, 213 čs. ob
Horky n. Jizerou, o. v Č., okr. Ml. Bo

leslav, 627 č. ob. Cukrovar, pivovar, hosp. 
dr., rokokový zámek, st. kostel sv. Mi
kuláše, přestav. 1734.

Horlivý G., pseud. Gustava W intera.
H orm ayr (H artenberg) Joseph (1782— 

1848), rak. historik, organisoval tyrolské 
povstání, 1816 rak. stát. dějepisec, později 
řed. král. archivu v Mnichově. Psal o ty 
rolských a současných dějinách, později 
s p ro tirakouskou tendencí.

Horm idium , rod zelených řas  z řád u  
Couvervales, čel. Ulotrichaceae. H. flac- 
cidum A. Br. a  H. parie tinum  Kůtz. po
krývají v lhká  m ísta  jako sm aragdový 
koberec, jež složen je z hadovitě stoče
ných vláken. Velmi hojně jsou pod km e
ny strom ů a  pokrývají i jejich k ů ru  při 
zemi.

H orm iphora plum osa Sars., d ru h  ze 
skupiny  žebernatek (Ctenophora). Je 
m alá, asi 2 em vysoká a pravidelně se 
vyskytuje v p lanktonu  Středozem. moře.

H orm istr, služeb, titu l m ladších hor. 
inž. neb vrch. dozorců.

Hormogonie, ú tva r  v podobě vícebu- 
něčné tyčinky a slouží k typickém u roz
množování řas  siných (Cyanophycae) a 
bak terií s irných (Beggiatoaceae). U řas 
siných povstávají postupným  rozdělením 
některé  starší buňky v lákna  a m ají ve
skrze intensivnější schopnost pohybu. 
Hormogonie po nějaké době klidu dorů
s tá  dalším  dělením v norm áln í vlákno, 
od něhož se vlastně lišila  jen  svou 
délkou.

Horm om yia fagi Htg. (býlomorka b u 
ková), m oucha z čel. Cecidomyidae (býlo- 
morek). V některých letech nalézají se 
ve spoustách n a  bukových listech cibu
lovité hálky, později hnědnoucí. Když 
listí opadá, la rva  se zakuklí uvn itř  hálky 
a z ja ra  líhne se dospělý hmyz.

H orm onal, horm on (Q* hormony), ze 
sleziny, povzbuzující pohyby střevní; lé
čebně používá se ho proti vleklé zácpě a 
ochromení střeva.

Horm ony (řec.), různé látky, většinou 
neznámého chemického složení, které vy
lučují různé orgány zvířecího organismu 
(štítná žláza, nadledvinky, varlata, va- 
ječník a j.) a vnitřn í sekrecí dostávají se 
do krve, jíž přicházejí do jiných orgánů, 
kdež účinkují. P ři myxoedemu používají 
se p repará ty  ze štítné žlázy (thyreo- 
jodin, jodothyrin), p repará ty  z mozkové
ho přívěsku (pituitrin  a pituglandol) po
užívají se při porodu k obnovení činnosti 
ledvin. Různými účinky vyznačuje se 
z nadledvin připravovaný adrenalin  (su- 
prarenin) pro svou vasokonstriktorickou 
schopnost. Účinek četných jiných hor
m onů jest dosud pochybný. Novým, svý
mi účinky velmi důležitým horm onem  
je insulin, k terý  se přip ravu je  z břišní 
sliznice a používá se při léčení cukrovky.

H orn Camillo (* 29. XII. 1860 v Liberci), 
něm. hudeb, skladatel, žák Brucknerův, 
od 1918 učit. teorie na  hudeb. akad. ve 
Vídni, a hudeb, referent Deutsch. Volks- 
blattu, d irigent pěv. sboru, skladatel 
orchestr, skladeb, sborů muž., žen i smíš. 
(nejzn. Gotenzug, op. 12, Bundeslied der 
Deutschen in Bohmen, op. 23, s orch., 
smíš. sbor Frůhlingsbotschaft, op. 20, 
Deutsches Festlied, op. 26, s orch.), písně, 
melodr. duetta, klav. a komor, hudby.
C. H. Bund propaguje  jeho hudbu.

H orn Camilla (* 5. V. 1909 ve F ra n k 
furtě n. Moh.), původně tanečnice v Ber
líně, nyní filmová herečka tamtéž.

H orn (též Hoom) Jiří, pseud. Boř. P ru - 
síka

H orn Józa Miroslav (* 1868 ve Vilí
mově), odbor, učitel podkovářství, půso 
bil též v Sofii ve vojen, arsenále, od 1901 
v Praze na  odb. škole podkov., od 1906 
ředitel podkov, ku rsů  p ř i  Techn. m useu; 
au tor odb. spisů a učebnic pro školy pod- 
kovářské a odb. kursy, redak to r Kovář
ských listů.

H orn Uffo Daniel (* 1817 v Trutnově, 
t  1860), něm. spisov., účastn ík  student, 
revoluč. akcí r. 1848 v Praze. Již jako 
gymn. s tudent v P raze psal dram ata  
(Horymír), získal cenu Cottovu za vese
lohru Die Vormundschaft. P ráv a  studo
val ve Vídni a v Hamburce, kde účasten 
liter, ruchu  spoluzakládal časopis Zeit, 
dva roky cestoval po Itálii, 1848 v akci 
čes. s tudentů  byl s deputací ve Vídni, po 
neshodě s Nár. výborem se stranou něm. 
na sjezdu teplickém, pak něm. dobrovol- 
cem v bojích proti D ánům  ve Šlesviku; 
žil poté v Trutnově nemocen (raněn
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mrtvicí). Vedle sbírek básní a novel 
napsal dram. práce: Camoens im Exil, 
tragedii Rabbi von Prag, vesel. Moliěre 
a tr. Kónig Otokar. Popsal něm. tažení 
proti D ánům  Von Idstedt bis zum  Ende 
1851. V Praze přispíval do Klárova a l
m anachu  Libussa.

H orn Vilém (* 1809, f  po 1880), jako 
m alíř  opověděl r. 1852 živnost daguero- 
typie v Praze v čp. 907-11.

H orná Richard, JUDr. (* 24. III. 1892 
v Praze), ř. prof. práv. fakulty  Komen
ského univ. v Bratislavě. Stud. v Praze 
a Lipsku. Po převra tě  byl minist. taj. 
v min. školství, habilitoval se r. 1921, 
jm enován r. 1922 mimoř., r. 1929 řád. 
prof. na  Komenského univ. v Bratislavě. 
Založil a řídí Sbírku přednášek a roz
prav  Extense un iversity  Komenského; 
ř. člen a  gener. pokladník  Učené spol. 
Šafaříkovy a j. Napsal: K dějinám  mo
ravských ú ředn íků  (I. 1922, II. 1923), H ra 
nice ČSR. ve světle historie (1924), Lidové 
peněžnictví na  Slovensku (1928), K ději
nám  centralisace Moravy n a  poč. XIII. 
stol. (1929) atd.

H orňa, o. na Slov., okr. Bánovce, 
509 čs. ob.

H orňátky, o. v Č., okr. Mělník, 126 č. ob.
H ornad, karp. ř., 190 km  dl., vyvěrá 

na s.-v. svahu Král. Holy, pro téká maleb, 
vulk. koti. tokajsko-prešovskou, p řijím á 
Hnilec a  Torysu a ústí ,pod Miškolcem do 
ř. Sajó, př. přít. ř. Tisy.

Horné Henry Sinclair, bar. of Stir- 
koke (1861—1929), brit. gen.; sloužil u dě
lostřelectva, 1912 gen. inspektor, 1915 vel. 
XV. sboru v Egyptě, jemuž velel pak 
v bitvě na  Sommě 1916. On a jeho šéf 
artilerie, gen. Alexander, zavedli první 
t. zv. pohyblivou p řeh radu  v dělostř. 
palbě. 1917 vel. I. arm ády, vyznam enal se 
v bitvě u A rrasu  a  při něm. ofensivě 1918 
úporným  há jen ím  svých posic, takže 
Němci nepronikli k moři.

H oraek  Alfons (* 1866 v Humpolci), 
fa rá ř  v Přibyslavi, spisovatel bohovědný.

H orní A dršpach (Ober-Adersbach), o. 
v Č., okr. Broumov, 804 ob. (11 č.). P řád e l
na vlny, příze a lnu. — Světové pověsti 
požívá Adršpašské skalní město, n ád h e r 
né pískovcové skály malebného vzhledu 
v délce 7.5 km  a v šíři 2 km ; ve válkách, 
hl. v 301eté, útočiště obyvatelstva. Známé 
výletní místo a letovisko.

H orní Albeřice (Ober-Albendorf), o. 
v Č., okr. Trutnov, 279 ob. (10 č.).

H orní Almáš, o. na  Slov., okr. Levice, 
482 čs. ob.

Horní Badín, o. na  Slov., okr. Krupina, 
213 čs. ob.

H orní B ar (Felbár), o. n a  Slov., okr.
D. Středa, 738 ob. (78 čs.).

Horní Bečva, o. n a  Mor., okr. Val. Me
ziříčí, 3002 č. ob.

H orní Bělá, o. v Č., okr. Královice, 769 
č. ob.

H orní Benešov (Benisch), m. ve Slez
sku, okr. B runtál, 3276 ob. (11 č.). Odb. 
škola tkalcovská, nemocnice, lékárna, 
hosp. druž. a sklad., lihovar, sladovna, 
vodárna a elektr.; tov. lněného a bavln, 
zb., tov. provazů, n iťá rn a  a  6 tkalcoven.

H orní Beřkovice, obec v okr. roudnic
kém n. L., 1497 č. ob. Starobylý zámek 
(1738), k te rý  je nyní přem ěněn v poboč. 
ústav choromyslných, pivovar. Původně 
Běškovice a  sídlo Běškovcův z Běškovic, 
z nichž p rvní se jmenoval Ješek (1344).

H orní Bezděkov, o. v Č., okr. Kladno, 
305 č. ob.

H orní B la tná  (Bergstadt Platten), horn. 
m. v Č., okr. Nejdek, 2163 ob. (14 č.). Tov. 
kotlů, kov. a  žel. zboží, p<lech. zb., dřev. 
zb., korku; dom. k ra jkářs tv í a šití ru k a 
vic. Kamenouhel. a m angan, doly. — 
Město bylo v nejv. rozkvětu v XVI. a 
XVII. stol.; 1653 ale  největší část osa 
zenstva odešla pro svoje nábož. smýšlení 
do Saska, kdež založili město Johann- 
Georgenstadt.

H orní Blndovice, o. ve Slezsku, okr. 
Frýdek, 570 č. ob.

Horní Bobrová, ms. n a  Mor., okr. Nové 
Město na  Mor., 603 č. ob.

H orní Bojanovice, o. n a  Mor., okr. 
Hustopeč u Brna, 951 č. ob. Lihovar.

H orní Bořek, o. v Č., okr. Tábor, 209 
č. ob.

H orní Bory, o. n a  Mor., okr. Velké 
Meziříčí, 458 č. ob.

H orní Bousov, o. v Č., okr. Jičín, 591 č. 
ob. Dříve se nazýv. Bohousov.

H orní Bradlo, o. v Č., okr. Chrudim, 
697 č. ob. Sklárna.

H orní B rand  (Ober-Brand), o. v Č., okr 
Jáchymov, 350 n. ob. Tov. kož. zb., elektr.

H orní B ranná, o. v Č., okr. Jilemnice, 
1986 č. ob. Meteorol. stanice, tkalc., výr. 
máselnic, káv. náhražek; kaple sv. Kříže 
s hrobkou H arrachů , zámek z r. 1533.

H orní Břečkov (Ober-Fróschau), o. na 
Mor., okr. Znojmo, 382 ob. (46 čs.).

H orní Bříza, o. v Č., okr. Plzeň, 1327 č. 
ob. Západoč. tov. kaolin, a  šamotové.

H ornia Breznica, o. n a  Slov., okr. 
Púchov, 516 čs. ob.

H orní B rusnice (Ober-Prausnitz), o. 
v Č., okr. Vrchlabí, 1255 ob. (117 č.). Tkalc.

H orní Bučíce, o. v Č., okr. Čáslav, 307 
č. ob. Výr. cement, zb.

H orn í Bukovina, o. v Č., okr. Mnich. 
Hradiště, 448 č. ob.
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H orní Bukovsko, o. v Č., okr. Třeboň, 
242 č. ob.

Horní Bzince, o. na  Slov., okr. N. Město 
n. V., 1357 čs. ob.

H orní Cerekev, ms. v Č., okr. K am eni
ce n. L., 1665 č. ob. Výr. s tro jů  perle tář- 
ských, lomy žuly, lihovar, elektr., zámek; 
chov ryb. Dříve Leskovcova Cerekvice.

H orní Cetno, o. v Č., okr. Ml. Boleslav, 
308 č. ob.

Horní Částkov (Ober-Schlossenreuth), 
o. v C., okr. Cheb, 720 ob. (17 č.).

Horní Čepen, o. na Slov., okr. Trnava, 
294 čs. ob.

Horní Černá Studnice, o. v Č., okr. 
Jablonec n. N., 200 ob. (16 č.).

H orní Černošice, o. v Č., okr. P raha- 
Venkov, 680 ob. (638 č., 34 r.. 6 n.). Leto
visko.

H orní Dačov Lom, o. na  SI., okr. Kru- 
pina, 540 č. ob.

Horní Datyně, o. ve SI., okr. Frýdek, 
962 č. ob.

Horní Dehtov, o. v Č., okr. Dvůr K rá 
lové n. L., 451 č. ob. Výr. cement, zb.

Horní Dlouhá (Ober-Langendorf), o. 
v Č., okr. Kaplice, 475 n. ob.

Horní Dlouhá Loučka (Ober-Langen
dorf), o. n a  Mor., okr. Šternberk. 598 ob. 
(33 č.). Tov. papíru , parket, p ily; zámek.

H orní Dobrá Voda, o. v Č., okr. Nová 
Paka, 360 č. ob.

Horní Dobrouč (Dittersbach), o. v Č., 
okr. Lanškroun, 553 ob. (54 č.).

H orní Dohalice, o. v Č., okr. Hradec 
Král., 208 č. ob.

Horní Domaslavice, o. ve Slezsku., okr. 
Č. Těšín, 716 č. ob.

Horní Dievíč (Ober-D.), o. v Č., okr. 
Broumov, 314 ob. (18 č.); 2 tkalcovny.

Horní Dubenky, o. n a  Mor., okr. J ih la 
va, 810 č. ob. Sklárna, rol. lihovar, škrob., 
pila.

H orní Dubňany, o. n a  Mor., okr. Mor. 
Krumlov, 511 č. ob.

Hornie Duhovaný, o. na  Slov., okr. 
Pieštany, 409 čs. ob.

Hornie Dubové, o. na Slov., okr. T rn a 
va, 431 čs. ob.

H orní Dunajďvice, ms. na  Mor., okr. 
Znojmo, 697 č. ob. Praehist. nálezy.

H orní Ďúrad, o. n a  Slov., okr. Vráble, 
417 ob. (394 čs.).

H orní Dušnice, o. v Č., okr. Jilemnice, 
352 č. ob.

H orní Dvorce, o. n a  Mor., okr. Dačice, 
147 č. ob.

H orní Dvořiště (Ober-Haid), ms. v Č., 
okr. Kaplice, 1187 ob. (188 č.). Celní s ta 
nice, sm ěnárna, elektr., pila.

H orní FedVernek (Felso-Fegyvemek), 
o. na  Slov., okr. Želiezovce, 501 obyv. 
(96 čs.).

H orní Folm ava (Ober-Vollman), o. v Č., 
okr. Domažlice, 401 ob. (16 č.).

H orní G runt (Ober-Grund), o. v Č., okr. 
Děčín, 774 ob. (13 č.). Seřaď. nádr. Pod- 
rriokly (3.5 km), léč. a letní sídlo Josef. 
Lázně, vodoléč. ústav, tov. bavln, sam e
tu, 3 mech. tkalcovny, tov. krajek, poži
vatin, bělidlo a  barv. K rásný rozhled po 
Labi.

H orní G runt (Ober-Grund), o. v Č., okr. 
Varnsdorf, 1748 ob. (21 č.). Továrny k r a 
jek, 3 tkalc., barv., bělidlo, tov. kož. zb., 
výr. škrobu.

H orní G runt (Ober-Grund), o. ve Slez
sku, okr. Cukmantl, 580 n. obyv. Pout. 
kaple (760 m), m lýny a  pily. Dolovalo se 
tu  ve středověku zlato a  stříbro.

H orní H abartice (Ober-Ebersdorf), o. 
v č., okr. Děčín, 919 n. ob. Výr. likérů, 
elektr. dr.

H orní Háj, o. v Č., okr. Duchcov, 760 
ob. (63 č.)

H orní Halže (Ober-IIals), o. v Č., okr. 
Přísečnice, 581 n. ob. Dom. k ra jká řs tv í a 
prým kářství.

Hornie H ám ry, o. n a  Slov., okr. Nová 
Baňa, 1162 čs. ob.

H orní H anychov (Ober-IIanichen), o. 
v č., okr. Liberec, 962 ob. (47 č.). Dřev. 
průmysl, výr. drát. zb., pily.

H orní Hbitý, o. v Č., okr. Příbram , 237 
čs. obyv.

H orní Heršpice (Ober-Gerspitz), část 
hl. m. Brna, 1745 ob. (995 č.).

H orní H eřm anice, o. v Č., okr. L anš
kroun, 859 č. ob.

H orní H eřm anice, o. n a  Mor., okr. Vel
ké Meziříčí, 262 č. ob.

H orní H eřm anice (Ober-Hermsdorf), o. 
ve Slezsku, okr. Frývaldov, 261 n. ob.

H ornie Hlboké, o. n a  Slov., okr. Velká 
Bytča, 239 čs. ob.

H orní Holčovice (Ober-IIillersdorf), o. 
ve Slezsku, okr. Krnov, 224 n. ob.

H orní Holetín, o. v Č., okr. Chrudim, 
717 č. ob. Výšivky, mech. tkalcovna.

H orní Hostíce (Ober-Gostitz), o. ve 
Slezsku, okr. Frývaldov, 404 n. ob.

Horní Houžovec (Hertersdorf), o. v Č., 
okr. Lanškroun, 310 ob. (8 č.). Barv. p lá t 
na, výr. šindelů, příze, sít, pušek, t ru 
bek a  šam. kam en; dom. tkalcovství.

H orní H radiště, o. v Č., okr. Královice, 
260 č. ob.

H orní Hričov, o. n a  Slov., okr. Velká 
Bytča, 368 čs. ob.

H orní H uť (Oberhútte), o. v Č., okr. 
Horšovský Týn, 408 n. ob.
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H orní H ynčina (Ober-Heinzendorf), o. 
n a  Mor., okr. Mor. Třebová, 1001 obyv. 
(68 č.).

H orní Chabry, o. v Č., okr. Praha-ven- 
kov, 229 č. ob.

Hornle Chlebany, o. n a  Slov., okr. To- 
polčany, 269 čs. ob.

H orní Chobolice (Ober-Koblitz), o. v Č., 
okr. Litoměřice, 242 m. ob.

H orní C hrastava (Ober-Kratzau), o. 
v Č., okr. Liberec, 855 ob. (55 č.). Přád. 
krajk. zb., barv. příze, lomy.

H orní C hrášťany  (Ober-Groschum), o. 
v č., okr. Prachatice, 325 ob. (201 č.).

Horní Chřibská (Obar-Kreibitz), o. v Č., 
okr. Varnsdorf, 957 ob. (73 č.). Sklárna, 
2 brus. skla, 4 rafinerie skla, dom. výr. 
skleň, zboží, tov. piškotů, tov. rám ů, ple- 
tárna, n ifárna .

H orní Chvatliny, o. v Č., okr. Kolín, 
319 č. ob.

H orní inženýr, absolv. hor. oddělení 
vys. šk. báňské v Příbram i, k terý  složil 
dvě stát. zkoušky.

H oraie Jaseno, o. n a  Slov., okr. Turč. 
Sv. Martin. 344 čs. ob.

Horní Jelení, m. v Č., okr. Vys. Mýto, 
2010 č. ob. Kostel nejsv. Trojice z r. 1600 
se s ta rý m  zvonem (1474). Klim. lázně na  
pokraji hlub. lesů. Pivovar, zal. r. 1878, 
výr. káv. ml., košíků, cest. ku frů  a b ra 
šen, obuvi; výr. dřev. zboží. Pův. hrad, 
po sm rti J iřího  z Poděbrad připojený 
k Potštýnu. Od r. 1573 v m aje tku  H eř
m an a  z Bubna, k te rý  tu zbudoval poč. 
17. stol. tvrz, k terá  ale 1817 snesena. Mě
stečkem od 16. stol.

H orní J indřichov  (Ober-Hennersdorf), 
o. v Č., okr. Rum burk, 2365 ob. (70 č.). 
Textilní prům ysl, tov. kůže a hnacích 
řemenů.

Horní J iře tin  (Ober-Georgenthal), m. 
v Č., okr. Most, 3150 ob. (329 č.). Hnědo- 
uhel. doly (Kvido IV.), dom. výr. a  tov. 
dřev. h raček  a dřev. zboží, tov. kůže, h ře 
bíků, mech. tkalc., tov. n a  hřebíky a  dře- 
voobráb. stroje.

H orník  F ran tišek  (* 1889), m a líř  v P r a 
ze, žák Roubalíkův, ilustrátor.

H orník  T., pseud. Jos. Kaj. Tyla.
H orník  Václav Ondřej, řezbář v H eř

m ani u Ghotěboře, 1708.
H orní Kalná, o. v Č., okr. Nová Paka, 

S23 č. ob. Tkalcovny.
Horní Kamenec, o. n a  Slov., okr. P rie 

vidza, 456 čs. ob.
Horní Kamenice (Ober-Kamnitz), o. 

v Č., okr. Děčín, 1042 ob. (76 č.). Textilní 
prům ysl, tov. želez, zboží, pap írna ; zříc. 
Schlossberg (544 m), založ. Vartem berky 
kol. r. 1440.

H orní Kamenice, o. v Č., okr. Horšov. 
Týn, 423 č. ob.

H orní knihy, v nichž zapsána jsou růz. 
hor. oprávnění těžařů. Jsou vedeny u 
horních  soudů.

H ornie Kočkovce, o. n a  Slov., okr. Pú- 
chov, 933 čs. ob.

H orní Kosov (Obergoss), o. n a  Mor., 
okr. Jihlava, 197 ob. (121 č.).

H orní Kostelec, o. v Č., okr. Náchod, 
1100 č. ob. Ruční tkalc.

H orní Kounice, ms. n a  Mor., okr. Mor. 
Krumlov, 509 č. ob.

H ornia K rálová (Királyi), o. n a  Slov., 
okres Šala, 1455 ob. (327 čs.).

H orní Královice, o. v Č., okr. Dolní K rá
lovice, 391 č. ob. Zámek, pivovar.

H orní Krč, část hl. m. Prahy-XIV., 1007 
č. ob., Ústř. soc. ústav  hl. m. P rah y  
„M asarykovy domovy11, sirotčinec, dívčí 
zahradn . škola, lesy, výletní místo P ra 
žanů, pivovar Pragovar.

H ornie K rškany, o. n a  Slov., okr. Nitra, 
517 ob. (470 čs.).

H orní K řupá, o. v Č., okr. Č. Lípa, 305 
ob. (10 č.).

H orní K řupá, o. v Č., okr. Něm. Brod, 
579 č. ob.

H ornia K řupá, o. n a  Slov., okr. T rn a 
va, 705 ob. (674 čs.).

H orní K rupka (Ober-Graujpen), o. v Č., 
okr. Teplice, 424 n. ob.

H orní K ruty, o. v Č., okr. Kolín, 301 
č. ob. Lnářství.

H orní K ubín n a  Slov., o* Vyšní Kubín.
H orní Lánov (Ober-Langenau), o. v Č., 

okr. Vrchlabí, 935 ob. (17 č.). Tov. papíru, 
pap. sáčků, lomy.

H orní Lapač, o. n a  Mor., okr. Holešov, 
278 č. ob.

H orní Láz, o. v Č., okr. Blatná, 495 
č. ob.

H orní Ledeč, o. v Č., okr. Ledeč n. S., 
218 č. ob. Zámek.

Hornie Leiantovce, o. n a  Slov., okr. 
Nitra, 745 ob. (698 č.).

H ornia Lehota, o. n a  Slov., okr. Březno 
n. H., 1421 čs. ob.

H ornia Lehota, o. n a  Slov., okr. D. Ku
bín, 482 ob. (477 čs.).

Hornie Lelovce, o. n a  Slov., okr. P rie 
vidza, 368 čs. ob.

Horní Lhota, o. v Č., okr. Ledeč n. S., 
660 č. ob.

H orní L hota  (Ober-Schlagles), o. v Č., 
okr. Jindř. Hradec, 160 ob. (37 č.).

H orní Lhota, o. n a  Mor., okr. Boskovi
ce, 474 č. ob.

H orní Lhota, o. n a  Mor., okr. Holešov, 
441 č. ob.

H orní Lhota, o. ve Slezsku, okr. Bílo
vec, 413 č. ob.

H orní L ibchava (Ober-Leibich), o. v Č., 
okr. Č. Lípa, 975 n. ob. Zámek, elektr. dr.
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H orní Libchavy (Ober-Lichwe), o. v Č., 
okr. Lanškroun, 720 ob. (83 č.). Text. p rů 
mysl a  dom. tkalc.

Horní Liboc, obv. Dolní Liboc, část hl. 
m. P rahy  XVIII., 494 č. ob.

H orní Libochová, o. na  Mor., okr. Vel
ké Meziříčí, 307 č. ob.

H orní Lideč (Lič), o. na  Mor., okr. Uh. 
Brod, 538 č. ob.

H orní Lieskov, o. n a  Slov., okr. Ilava, 
334 čs. ob.

Horní L ichtenwald (Ober-Lichtenwal- 
de), o. v Č., okr. Něm. Jablonné, 500 n. ob. 
Celnice, turist. chaty Luž a  Stráž (564 m).

H orní L ipka (Ober L.), o. v Č., okr. 
Žamberk, 679 ob. (5 č.). Dom. tkalc., dvě 
tkalc. bavlny.

Horní Lipová (Ober-Lindewiese), o. ve 
Slezsku, okr. Frývaldov, 1381 ob. (8 č.). 
Mramorové lomy.

H orní Líšnice, o. v Č., okr. Příbram , 168 
č. ob.

H orní Litvínov (Ober-Leuthensdorf), m. 
v Č., okr. Most, 9249 ob. (1921 č.). Hnědo
uhelné doly, škrobovna, pivovar, továrna 
plstěných klobouků, náb. z ohýb. dřeva, 
hraček, textilní průmysl, výrobny kork. 
a dřev. zátek atd.

H orní Lomany (Ober-Lohma), o. v Č., 
okr. Cheb, 972 ob. (945 n.),

Horní Lom ná (Góma L.), o. ve Slezsku, 
okr. C. Těšín, 601 ob. (120 č., 476 pol.). 
Poutn í místo, tur. (918 m).

H orní Lomnice (‘Ober-Lomitz), o. v Č., 
okr. Karl. Vary, 217 n. ob.

H orní Loučky, o. n a  Mor., okr. Tišnov, 
334 č. ob.

Hornie Lovčice, o. n a  Slov., okr. T rna 
va, 485 čs. ob.

H orní Lukavice, o. v Č., okr. Přeštice, 
594 č. ob.

H orní M alá Úpa (Ober-Klein-Aupa), 
krkonošská vesnice v okr. trutnovském, 
519 ob. (9 č.), v jejímž obvodě se nalézá 
Sněžka a Pomezní Boudy, jakož i doly n a  
arsen a  žel. rudu  (Gustav-Jindřich).

H orní Maxov (Ober-Maxdorf), o. v Č., 
okr. Jablonec il  N., 1006 ob. (23 č.). Roz
hledna (819 m), tov. skla, dom. výr. sklen, 
zboží a  perel, b rusírny  sk la  a  vývoz skle
něného zboží.

Horní Měcholupy, o. v Č., okr. Říčany, 
237 č. ob.

H orní m íra, O* důlní míra.
Horní Město (Bergstadt), m. n a  Mor., 

okr. Rýmařov, 1095 ob. (15 č.), Tov. hedv. 
zboží, tkalcovna bavlny, olejna, el. dr.

Horní Meziříčko, o. n a  Mor., okr. Da- 
čice, 210 č. ob. Výr. koňských pokrývek.

H ornia Mičiná, o. n a  Slov., okr. Báň. 
Bystrica, 423 čs. ob.

H orní Mladonice, o. na  Slov., okr. Kru- 
Dina, 365 čs. ob.

Horní Mokropsy, o. v Č., okr. P raha- 
venkov, 425 č. ob. Kostel sv. Václava, pře 
stavěný 1732; s Dolními Mokropsy spoj. 
železn. mostem. Elektr.

H orní Moravice (OberdMohrau), o. na  
Mor., okr. Rýmařov, 283 n. ob.

Horní Moštenec, o. n a  Slov., okr. Pov. 
Bystrica, 284 čs. ob.

Horní Moštěnice, o. n a  Mor., okr. P ře 
rov, 1713 č. ob. Zámek, kyselka, roln. zál.

Hornie Motešice, o. na  Slov., okr. Bá- 
novce n. B., 525 ob. (501 čs.). Vojenská 
hřibárna  č. 3, posádková správa.

Horní Myslová, o. n a  Mor., okr. Dačice, 
155 č. ob.

Hornie Mýto (Felsó-Vámos), o. na  Slov., 
okr. Dun. Středa, 629 m. ob.

Horní ftaražď (Felsó-Nyárasd), o. na  
Slov., okr. Dun. Středa, 751 m. ob.

Hornie Naštice, o. n a  Slov., okr. Bá- 
novce n. B., 486 čs. ob.

H orní Němči, o. n a  Mor., okr. Uher.
Hradiště, 1344 č. ob.

Horní Nětčice, o. n a  Mor., okr. Hranice, 
378 č. ob.

H orní Nezdíce, o. v Č., okr. Přeštice, 260 
č. ob.

Horní Nezlý (Ober-Nósel), o. v Č., okr. 
Litoměřice, 256 n. ob.

Horní Nová Ves, o. v Č., okr. Nová
Paka, 883 č. ob. Mechan. tkalc. a  šlich-
tovna, lomy.

Horní Nový Grůn (Ober-Neugrůn), o. 
v Č., okr. Falknov n. O., 243 i l  ob.

Horní Obdokovce, o. na  Slov., okr. To- 
polčany, 975 čs. ob.

H orní Ohaj (Aha), o n a  Slov., okr. 
Vráble, 833 ob. (102 čs.).

H orní Oldřichov (Obar-Ulgersdorf), o. 
v Č., okr. Podmokly, 311 n. ob.

Horní Olešná (Ober-Ullischen), o. na  
Mor., okr. Šumperk, 344 ob. (28 č.).

Horní Olešná, o. n a  Mor., okr. Dačice, 
266 č. ob.

Horní Olešnice (Ober-Oels), o. v Č., okr. 
Vrchlabí, 672 ob. (121 č.).

Horní Olešnice (Ober-Giesshůbel), o. 
v č., okr. Nové Město n ad  Met., 536 ob. 
(114 č.).

Hornie Opatovce, o. n a  Slov., okr. 
Kremnica, 1168 čs. ob.

Hornie Orešany, o. n a  Slov., okr. T rna 
va, 1685 čs. ob. Chem. tov.

H orní Orlice (Ober Erlitz), o. v Č., okr. 
Žamberk, 415 n. ob.

Horní Ostrovec, o. v Č., okr. Písek, 270 
č. ob.

Horní Otaslavice, o. n a  Mor., okr. P ro 
stějov, 577 č. ob.

Hornie Otrokovce, o. n a  Slov., okr. Hlo
hovec, 504 ob. (489 čs.).

Hornie Ozorovce, o. na  Slov., okr. Bá- 
novce, 311 č. ob.
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H orní P lan á  (Ober Pian), ms. v Č., okr. 
Čes. Krumlov, 1590 ob. (21 č.). Tov. ovocn. 
šfav  a  poživatin, výr. dřev. zb., rašelina. 
Na vrchu Dobré Vodě kostel P. Marie z .r. 
1717.

H orní Počaply, o. v Č., okr. Roudnice, 
733 č. ob. Pěst. okurek. Přístav.

H orní Počátky, o. v Č., okr. Choiěboř, 
270 č. ob.

Horní Počernice, o. v Č., okr. P raha- 
venkov, 1535 č. ob. Výr. cement, zb., um. 
vále. ml., el. dr.

H orní Police (Ober-Politz), o. v Č., okr. 
Č. Lípa, 1097 ob. (19 č.). Zámek; tov. bi
cyklů, hosp. str., výr. knoflíků, hraček, 
prádla, tov. kosmet. p řípravků , s tá tn í pi
vovar. Rokok. f. kostel ze zač. 17. stol.

H orní policie, dohledací činnost báň. 
ú řadů, aby při dolování bylo dbáno bez
pečnosti životů a  m ajetku.

H orní P aseka, o. v Č., okr. Ledeč n. 
Sáz., 209 č. ob.

H orní P ěna  (Ober-Baumgarten), o. v Č., 
okr. Jindř. Hradec, 425 ob. (25 č.).

H orní Pertoltice (Ober-Berzdorf), o. v Č., 
okr. F rýdlant, 430 ob. (2 čs.).

H orní P ia l (Felsó-Pál), o. n a  Slov., okr. 
Vráble, 454 ob. (24 čs. ob.).

H ornie Plachtince, o. n a  Slov., okr. 
Modrý Kameň, 282 čs. ob.

H ornia Porubá, o. n a  Slov., okr. Ilava, 
784 čs. ob.

H orní Poříčí, o. v Č., okr. Strakonice, 
308 č. ob.

H orní Poříčí, o. n a  Mor., okr. Boskovi
ce, 500 č. ob.

H ornia  Potóň (Lógér-Patony), o. na  
Slov., okr. Dun. Středa, 528 ob. (6 čs.).

H orní Poustevna (Ober-Einsiedel), o. 
v č., okr. Šluknov, 1349 ob. (27 č.). Továr
ny um ělých květin, textilní podniky, výr. 
párátek.

H orní Povelice (Ober-Paulowitz), o. ve 
Slezsku, okr. Krnov, 332 n. ob.

H orní P randorí, o. n a  Slov., okr. Levi
ce, 377 čs. ob.

H orní právo, souhrn  zákonů a  předpi
sů, jimiž se dlužno říd iti  při činnosti hor
nické jak  v podzemí, tak  i n a  povrchu. 
U nás p la tný  základní h. z. z r. 1854 s no 
vými dodatky.

Hornie Pribelce, o. n a  Slov., okr. Mod
rý  Kameň, 249 čs. ob.

Hornie Pršany , o. n a  Slov., okr. Báň. 
Bystrica, 259 čs. ob.

H orní P rysk  (Ober-Preschkau), o. v Č., 
okr. Děčín, 865 ob. (46 čs.). B rusírny  a  ra- 
fin. skla, výr. sklen, zb., cement, zb., be
den. Lomy.

H orní P řím , o. v Č., okr. H radec Král., 
167 č. ob.

Horní Přívory, o. v Č., okr. Mělník, 309 
č. ob.

Horní Ptice, o. v Č., okr. Kladno, 568 
č. ob.

H orní Radechová, o. v Č., okr. Náchod, 
966 č. ob. Tkalc.

Horní R adouň, o. v Č., okr. Kamenice 
n. L., 547 č. ob. Cement.

Horní Radslavice, o. n a  Mor., okr. Vel
ké Meziříčí, 251 č. ob.

H orní Rápotice, o. v Č., okr. Humpolec, 
227 č. ob.

H orní řád y , souhrn  nařízení hornic 
kých, p la tných  pro doly, jež vydává m a 
jitel horn. regálu, tedy ve středověku pa 
novník neb šlechtic, nyní stát. Nejzná
m ějším  jest Šlikův h. ř. z r. 1518, vydaný 
pro doly jáchymovské, k terý  stal se zá 
kladem  všech pozdějších horn. předpisů 
v Čechách.

H orní regál, středověké právo panov
níků  k dobývání určitých užit. nerostů. 
Později ponechal si panovník  pouze p rá 
vo n a  k u tán í .zlata a  stříb ra , ostatní ko
vy pak  přenechány lc těžení stavům. Te
prve za Josefa II. a  F ran tišk a  I. rozšířen 
h. r. i na  uh lí a  železo, později ale přešlo 
toto právo n a  stát, k terý  může těžbu vy
hrazených nerostů  přenechati za určitý  
poplatek, osobám neb korporacím  jiným. 
Qa horní právo.

Horní R euth  (Obarreuth), o. v Č., okr. 
Aš, 289 ob. (5 č.).

H orní Ročov, o. v Č., okr. Louny, 800 
č. ob.

H orní R okytá  (Ober-Rokitai), o. v Č., 
okr. Mnich. Hradiště, 356 ob. (4 č.).

H orní Rokytnice (Ober-Rochlitz), o. v Č., 
okr. Jilemnice. 2087 ob. (85 č.). Výr. dřev. 
zboží, 2 pily.

H orní Rokytnice (Oberdorf), o. v Č., okr. 
Žamberk, 318 ob. (14 č.). Domácí tkalc.

H orní Roveň, o. v Č., okr. Pardubice, 
908 č. ob. Hosp. dr.

H ornia Roveň, část. slov. m. Báňské 
Štiavnice, 983 čs. ob.

Horní R udná (Ober-Raudem), o. n a  Mor., 
okr. Mor. Třebová, 288 n. ob.

H orní Růžodol (Ober-Rosenthal), m. 
v Č., okr. Liberec, 5797 č., 2760 n., 80 ciz. 
obyv.; 2 tov. strojů, textilní prům ysl, tov. 
voňavek, nástro jů , likérů, stinidel.

H orní Rybníky, o. v Č., okr. Náchod, 
198 č. ob. Ruční tkalcovny.

H orní Rykynčice, o. na  Slov., okr. Kru- 
pina, 248 čs. ob.

H orní Ředice, o. v Č., okr. Pardubice, 
920 č. ob. Větrný mlýn.

Horní ftepčice (Ober-Repsch), o. v Č., 
okr. Litoměřice, 276 n. ob.

H orní Římov, o. v Č., okr. Č. Budějo
vice, 222 č. ob.

Hornie Saliby (Felsó-Szeli), o. na  Slov., 
okr. Galanta, 3743 ob. (33 čs.).
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H ornia Seča (Felsó-Szecse), o. na  Slov., 
okr. Levice, 660 ob. (44 čs.).

H orní Sekyřany (Ober-Sekeřan), o. v Č., 
okr. Stříbro, 317 ob. (45 č.). Kamenouhel- 
né doly (Barbora).

Hornie Semerovce (Felsó-Szemeréd), o. 
na  Slov., okr. Krupina, 851 ob. (281 čs.).

H orní Schónbach (Ober-Sch.), o. v Č., 
okr. Vildštejn, 374 ob. n. Dom. výroba 
hudebních nástrojů, s trun; zámek.

H orní Síleš, o. n a  Slov., okr. N. Zámky, 
623 ob. (589 čs.).

H orní Sklenkov, o. na  Mor., okr. Místek, 
283 č. ob.

H orní Slatina, o. na  Mor., okr. Dačice, 
289 č. ob.

H orní Slavkov (Schlaggenwald), m. 
v Č., okr. Loket, 3324 n. ob. Důležitý p rů 
mysl porculánový (2 tov.), p řádelna  če
sané příze, tov. na  kůže, doly cínové a 
wolframové rudy, známé již ze XVI. st. 
(cín, stříbro). — Založ. Slávkem z Oseká 
koncem XII. stol. Od 1548 král. horní 
město.

Hornie Slažany, o. na Slov., okr. Zlaté 
Moravce, 343 čs. ob.

H orní Slivno, o. v Č., okr. Ml. Boleslav, 
512 č. ob.

Horní Sloupnice, o. v Č., okr. Lito
myšl, 1573 č. ob. Výr. lněných olejů, dom. 
tkalc., soustr., varhan., pily.

Horní Slověnice, o. v Č., okr. Č. Budě
jovice, 212 č. ob.

Horní Smržov, o. n a  Mor., okr. Mor. 
Třebová, 192 č. ob.

H orní sněmovna, Dolní sněmovna.
Horní soudy rozhodují hornické pře a 

vedou horní knihy; jsou zřízeny u sbo
rových soudů I. instance.

H orní Sněžná (Ober-Schneedorf), o. 
v Č., okr. Prachatice, 527 n. ob.

H orní Soběšovice, o. ve Slezsku, okr. 
Č. Těšín, 504 č. ob.

Hornie Srnie, o. na  Slov., okr. T ren 
čín, 1216 čs. ob.

Horní Stakory, o. v Č., okr. Ml. Bole
slav, 310 č. ob. Lomy.

Horní S taré Buky (Ober-Altenbuch), 
o. v Č-, okr. Trutnov, 444 n. ob.

Hornia Středa nad Váhom, o. n a  Slov.. 
okr. N. Město n. V., 845 čs. ob.

H ornia Střehová, o. na  Slov., okr. 
Modrý Kameň, 281 čs. ob.

Hornie S trháry, o. na  Slov., okr. Modrý 
Kameň, 593 čs. ob.

Horní Střítěž, o. v Č., okr. Tábor 331 
č. ob.

H orní Studenec, o. v Č., okr. Chotěboř, 
566 č. ob. Lihovar, výr. likérů, vlás. sítěk.

H orní Studénky, o. n a  Mor., okr. Zá
břeh, 683 č. ob. Výroba nitěných knofl., 
hosp. dr.

Hornia Súča, o. n a  Slov., okr. Trenčín, 
2883 čs. ob.

Horní Suchá (Ober-Berzdorf), o. v Č., 
okr. Liberec, 510 n. ob.

Horní Suchá (pol. Górna Sucha), o. ve 
Slezsku, okr. F ryštát, 3561 ob. (890 č., 
1983 pol.). Uhelné doly, lihovar.

Horní Sukolom (Aichen), o. n a  Mor., 
okr. Šternberk, 250 ob. (35 č.).

Horní Světlá, o. v Č., okr. Tábor, 128 
č. ob.

Horní Světlé Hory (Ober-Lichtbuchet), 
o. v Č., okr. Prachatice, 608 n. ob. Zří
cenina K unžvart (1031 m).

H orní Sytová, o. v Č., okr. Jilemnice, 
356 č. ob. Tov. celulosy, textilní závody.

H orní Štál (Felistál), o. na  Slov., okr. 
Dun. Středa, 293 ob. (17 čs.).

Horní štěpanice, o. v Č., okr. Jilem
nice, 727 č. ob. Tkalcovny.

Horní Štěpánov, o. na  Mor., okr. Mor. 
Třebová, 2033 č. ob.

H orní Štěpánov, o. na  Slov., okr. Trste- 
ná, 310 čs. ob.

Hornie š titá ry , o. na Slov., okr. To- 
polčany, 323 čs. ob.

H ornia Š tubňa (Ober-Stuben), o. na  
Slov., okr. Turč. Sv. Martin, 2635 ob. 
(90 čs.).

Horní Teplice (Ober-Wekelsdorf), o. 
v Č., okr. Broumov, 633 n. ob. Těrny lnu, 
pivovar.

Hornie Terany, o. na  Slov., okr. K ru 
pina, 328 č. ob.

Horní Těrlicko (Górne Cierlicko), o. ve 
Slezsku, okr. Č. Těšín, 1405 ob. (760 č., 
581 pol.). Cement, zboží.

H orní Tisovník, o. n a  Slov., okr. Modrý 
Kameň, 1360 čs. ob.

H ornia Tížina, o. na  Slov., okr. Žilina, 
955 čs. ob.

H orní Tošanovice (Górne Toszonowice), 
n. ve Slezsku, okr. Č. Těšín, 431 ob. 
(239 č., 128 pol.). Zámek.

Tornia Trnávka, o. na  Slov., okr. Nová 
Baňa, 330 čs. ob.

Horní Třanovice, o. ve Slezsku, okr. Č. 
Těšín, 328 ob. (197 č.).

Horní Třešňovec (Ober-Johnsdorf), o. 
v Č., okr. Lanškroun, 1057 ob. (304 č.).

Horní Turček (Ober-T.), o. na  Slov., 
okr. Turč. Sv. Martin, 924 ob. (64 čs.).

Hornie Turovce (Felsó-Tur), o. na  Slpv., 
okr. Krupina, 583 ob. (51 čs.). Tur. chaty: 
Boroklás, IIollós, Pereš, Selce.

Horní Týnec (Ober-Tenzel), o. v Č., 
okr. Litoměřice, 292 n. ob.

H orní Újezd, o. v Č., okr. Litomyšl, 
823 č. ob.

Horní Újezd, o. n a  Mor., okr. Holešov, 
565 č. ob.
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Horní Újezd, o. na  Mor., okr. Mor. B u 
dějovice, 419 č. ob.

H orní Vadičov, o. na  Slov., okr. Kys. 
N. Město, 1285 čs. ob.

H orní V árad (Felsó-Várad), o. n a  Slov., 
okr. Želiezovce, 226 ob. (5 čs.).

Hornie Vašardice, o. na  Slov., okr. Hlo
hovec, 441 čs. ob.

H orní V elkruby (Ober-Wildgrub), o. ve 
Slezsku, okr. B runtál, 518 n. ob.

H orní Vernéřovice (Ober-Wernersdorf), 
o. v Č., okr. Broumov, 391 ob. (34 č.). 
Mčd. doly, mech. tkalc.; feriální kolonie.

H orní Ves (Oberndorf), o. v Č., okr. 
Cheb, 292 n. ob.

H orní Ves (Oberdorf), o. v Č., okr. Cho
mutov, 6887 ob. (640 č.). Pivovar, tov. 
obuvi, nýtků, žárovek, výr. kopyt; hnědo
uhelné doly.

H orní Ves (Oberdorf), o. v č., okr. 
P laná, 215 n. ob.

Horní Ves, o. v Č., okr. Kamenice n. L., 
752 č. ob. Lihovar.

H orní Ves, o. n a  Mor., okr. Holešov, 
684 č. ob. Výšivky.

H om ia  Ves, o. n a  Slov., okr. Kremnice, 
323 čs. ob.

H ornia Ves, o. na  Slov., okr. Topolčany, 
667 čs. ob.

H ornie Vestenice, o. na  Slov., okr. P r ie 
vidza, 507 čs. ob.

H orní Věstonice (Ober-Wisternitz), o. 
na Mor., okr. Mikulov, 734 ob. (18 č.). Vi
nice, lomy.

Horní Věžnice, o. v Č., okr. Něm. Brod, 
257 č. ob.

H orní Vidím (Ober-W), o. v Č., okr. 
Dubá, 297 ob. (32 č.). Zámek.

H orní V ikštejn (Ober-Wigstein), o. ve 
Slezsku, okr. Opava, 168 ob. (9 č.). Zámek 
a zříceniny h radu  V.

Horní Vilémovice, o. na  Mor., okr. T ře 
bíč, 210 č. ob.

H orní Vilímeč, o. na  Mor., okr. Dačice, 
188 č. ob.

H orní Vítkov (Ober-Wittig), o. v Č., 
okr. Liberec, 498 ob. (13 č.).

H orní Vlčkovice (Ober-Wólsdorf), o. 
v Č., okr. Dvůr Král. n. L., 420 ob. (3 č.). 
Výroba hraček, bronz, zb., tov. na  barvy, 
slévárna.

H orní Vltavice (Ober-Moldau), o. v Č., 
okr. Prachatice, 2518 ob. (52 č.). Závody 
na výr. dřev. zb., tov. dutého skla, barv. 
Zámek Lenora.

Horní Vražné (Klein-Petersdorf), o. ve 
Slezsku, okr. Opava, 369 ob. (8 č.).

Horní Z áblatí (Ober-Sablat), o. v Č., 
okr. Prachatice, 209 ob. (26 č.).

H orní Záhoří, o. v Č., okr. Písek, 358 
č. ob.

H orní Z áhoří (Dreihófen), o. v Č., okr. 
Žlutíce, 128 ob. n.

Hornie Zeleníce, o. na  Slov., okr. Hlo
hovec, 764 čs. ob.

H orní Žandov (Ober-Sandau), o. v Č., 
okr. Mar. Lázně, 367 n. ob.

H orní Ždáňa, o. na  Slov., okr. N. Baňa, 
522 čs. ob.

H orní Žďár (Ober-Soor), o. v Č., okr. 
Trutnov, 471 n. ob.

Hornio Žemberovce, o. na  Slov., okr. 
Levice, 719 č. ob.

H orní Životice (Seitendorf), o. ve Slez
sku, okr. Bruntál, 737 ob. n.

H orní Žukov (Górny Ž.), o. ve Slezsku, 
okr. Č. Těšín, 844 ob. (555 č.).

H orn ická bra trs tva , o* pokladny 
bratrské.

H ornické rozhodčí soudy. Podle záko
na z 25. IL 1920 č. 145 a z 3. VII. 1924 
č. 170 zřízeny hornické soudy rozhodčí 
a uvedeny v p latnost prováděcím n a ř í 
zením z 26. ledna 1925 č. 18 v sídlech re 
v írních rad  hornických. Rozhodují: 1. 
o odvoláních závodní rady  nebo závodní 
správy z výroku revír, rad  ve sporech 
mezi závodní správou a závodní radou, 
2. o stížnostech závodní rady  (rady zří
zenců při revírní radě) do propouštění 
zam ěstnanců  z práce z trestu  bez výpo
vědi, mimo p ř ípady  propuštění podle 
§ 202 ob. horn ího  zákona, stalo-li se bez 
souhlasu závodní rady  (rady zřízenců 
p ři rev írn í radě; 3. o stížnostech zam ěst
nanců do propuštění z práce bez výpo
vědi, k něm už by došlo bez souhlasu zá
vodní rady  (rady zřízenců při revírní r a 
dě) nebo do uložení disciplinár. trestů ;
4. o žádostech závodní správy o zrušení 
pracovního neb služebního pom ěru se 
členem závodní neb revírn í rady  (rady 
zřízenců p ř i  revírní radě) a jeho n á h ra d 
n íkem  (vyjm a případy  uvedené v § 11 
zák. z 25. II. 1920 č. 144 Sb. z. a n.); 5. o od
volání zam ěstnanců, po případě závodní 
správy (majitele dolu) z výroku závodní 
rady  (rady zřízenců při revírní radě) ve 
sporech mzdových a platových a o z ru 
šení pracovního neb služebního poměru; 
6. o žalobách zam ěstnanců  ve sporech 
mzdových a platových a  o zrušení s lu 
žebního nebo pracovního poměru, nevy- 
dala-li závodní rad a  (rada zřízenců při 
revírn í radě) ve věci samé rozhodnutí do 
15 dnů  po podání žádosti anebo nesplní-li 
závodny sp ráva  (majitel dolu) závazku 
uloženého jí výrokem  závodní rady  (ra 
dy zřízenců p ři revírní radě), aniž by se 
odvolala k  rozhodčímu soudu. Rozhodčí 
hornický soud rozhoduje výlučně i ve 
mzdových i platových věcech, discipli
nárn ích  věcech stížnostních a o pro
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puštění zam ěstnanců závodů, ve kterých 
není závodní rady. Odvolání do rozhod
nu tí  h. r. s. vyřizuje vrchní h. r. s. v Praze 
jakožto poslední instance.

Hornické školství: vysoké školy b á ň 
ské pro výchovu báň. inženýrů (u nás 
v Příbrami), horní školy pro dozorce 
(Příbram, Duchcov, Mor. Ostrava, Báň. 
Šťávnice), odborné pokračovací školy 
hornické jako přípravky  pro dozorce.

Hornický znak, m látek a želízko, m e
zinárodně v hornictví používaný.

Hornictví. Úkolem h. jest dobývání 
užitkových nerostů, hl. uhlí a rud. U nás 
pěstováno již v dávnověku, jak  svědčí 
pověsti o Horymírovi, Libušino proroctví 
o Břez. Horách a j. a zbytky prací hor
nických (staré štoly, sejpy po rýžování 
a pod.). Ve středověku vzniklo Jílové a 
K utná  Hora, v. 16. st. Jáchymov, v 19. st. 
doly příbramsko-březohorské. Válkami 
husitským i a válkou třicetiletou rudné 
doly naše zničeny. Též pokles cen s tř í 
b ra  a zlata následkem objevení Ameriky 
spolupůsobil. V polovině 19. st. počíná 
dolování na uhlí kamenné i hnědé, které 
je dnes hlavní složkou našeho hornictví.

Bednění

Bedněni v  hornictví.

H. dobývá ložiska užitkových nerostů 
buď na povrchu (zvi. uhlí hnědé) neb 
hlubinně, v podzemí. Ze štol nebo jam  
žene se soustava chodeb, které zabezpe
čují se před závalem výstrojem  dřevě
ným, železným neb zdivém. Ručně, s tro j
ně nebo odstřelováním dobytá ruban ina  
odváží se ve vozících buď lanovou d ra 
hou neb lokomotivami k jámě, kde se vo
zíky těžnou klecí vytahují pomocí p a rn í 
ho neb elektr. těžného stroje. Na povrchu 
upravuje  se rubanina, aby odstraněn byl 
jalový kám en v úpravnách, uh lí se zde 
třídí i podle velikosti. Důl nutno zásobo- 
vati čerstvým vzduchem pomocí ventilá 
torů; důlní vody se čerpají elektr. čer
padly. Dolování je nebezpečné na  dolech 
s třaskavým i větry (Karvinná), kde časté 
důlní ohně (severočeské hnědouh. doly) 
neb průlom y plynů a  důlních vod. U nás 
nejvýznačnější revíry kamenouhelné: 
ostravsko-karvínský, Kladno, Rosice, 
Žacléř. Uhlí hnědé: sever. Čechy. Ústí n. 
L., Cheb, na  Slovensku Handlová. Z rud 
dolů zlato: Roudný u Votic, stříbro: P ř í 

bram-Břez. Hory, Báň. Šťávnice, Krem
nice; u ran  a rad ium : Jáchymov, železná 
ruda: Nučice, Rožnava, Kotrbách; tuha: 
Hůrka, Staré Město; sůl: Slatinské doly, 
Prešov; nafta: Hodonín, Gbely. Kameno- 
uhelná těžba ČSR. kolísá kol 120 mil. q, 
hnědouhelná kol 150 mil. q. Počet děl
níků na  dol. rudných  as 7000; n a  dolech 
kamenouhelných as 65.000, hnědouhel
ných 38.000.

H orník (havíř), souhrnný pojem pro 
všechny lidi činné při dolování, nejsoucí 
v poměru zřízeneckém nebo úřednickém. 
Kdežto v době před naroz. Krista byl h. 
otrokem, zajatcem  nebo touto cestou 
trestaným  zločincem, zdá se, že od poč. 
křesť. letopočtu byli zam ěstnáni v ř ím 
ských s tá tn ích  dolech ve Španělsku již 
svobodní dělníci. Ve středověku tvořila 
se u nás podle německého vzoru hav íř 
ská společenstva s vyvinutým  vědomím 
stavovským. Když v době nové převzal 
s tá t správu hor, stali se členové těchto 
společenstev jakým isi s tá tn ím i úředníky 
(s uniformou). Vlivem franc. revoluce 
mizí vliv s tá tn ích  ú řadů  na pracovní 
smlouvy h., jež byly zůstaveny volné 
úmluvě mezi havířem  a podnikatelem. 
Odedávna je v hornictví zavedena mzda 
akordní, „úkolová11 (podle množství vydo
lovaného m ateriálu). Nynější sociální za
řízení horn ická m ají svůj původ v h a 
vířských družstvech 14. st., kdy již byla 
zabezpečena m axim ální doba pracovní, 
mzda h. zástavou n a  vytěžené rudě a p.

H orník Josef (* 1835 v Dašicích, + 1909), 
český odb. spis. lesnický; studoval na 
české technice v Praze a na  lesní akade
mii ve Šťávnici. Horlivý propagátor les
nictví, au tor odb. spisů a  článků (Hajný 
v lese a poli, P řehled  lesnictví pro lesní
ky, hospodáře a obce, Drobné ovoce a j.).

H órnik Michal (1833—1894), hornoluž. 
buditel a spisovatel. Nar. ve Worklecích 
v saské H orní Lužici, kde mu vděčné 

luž. studentstvo za
sadilo pam ětní de
sku. Po vychození 
školy v rodné vsi 
odešel do Budyšína 
a odtud na střední 
i vysokoškolská s tu 
dia do Prahy . H. 
brzy na sebe upo
zornil všestranným  
nadáním  i prací, 
kterou věnoval ško
le a mimo školu 

Michal Hórnik. svému národu. Již 
jako student vedl 

pražskou Serbowku, kterou přivedl na 
největší možnost rozkvětu, již jako s tu 
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dent a přítel básn íka  Jana  Nerudy měl 
v mysli hotový p lán  práce pro rodnou 
zem, které také zůstal věren po celý ži
vot. H. byl povoláním a jednán ím  nej
lepší duchovní, jejž kdy Lužice zrodila, 
a dosáhl v úřadě nejvyšších hodností až 
do kanovníka-scholastika v Budyšíně, 
nadáním  jako univ. žák Schleicherův a 
H attalův v Praze byl vynikající jazyko- 
zpytec, nejen teoretický, ale i praktický 
znatel četných, především  slov. jazyků. 
Po skončených studiích a nastoupení 
m ísta  v Budyšíně ujal se horlivě se Smo- 
leřem a jeho družinou díla a  snažil se ší- 
řiti domácí úzké obzory, jak  jazykové, 
tak lite rá rn í i národní: svými pravopis
ným i reform am i se stal zákonodárcem 
hornoluž. spisovného jazyka, založením 
Měsíčního P řídavku  při Serb. Nowinách 
1858 a z něho se vyvinuvšího Lužičana 
se stal zakladatelem  prvního luž. bele
tristického časopisu, katol. Lužičanům 
dal Katol. Posla, jenž podnes pevně je 
hlasatelem  luž. svérázu, redakcí Časo
pisu Matice luž. pečoval o pěstění a zdo
konalování luž. vědy ve všech oborech, 
jako předseda Matice luž. po sm rti Smo- 
leřově (1884) byl opravdovým vůdcem a 
otcem svého národa, jenž byl všude ob
líben a všude ctěn, mezi svými i mezi 
Němci, i mezi všemi Slovany. H. vynikl 
především jako spisovatel četnými drob
ným i i většími úvaham i filologickými a 
literárně-historickým i, jež většinou tiskl 
v Čas. Matičním; mimo to vytiskl v L u 
žici pěkné příspěvky kulturně-historické 
a národopisné. Mládeži luž. dal dobrou 
lit. pom ůcku svou Čítankou r. 1863, luž. 
ka tolíkům  vytiskl řadu  dobrých nábo
ženských spisů a pomůcek pro školu 
i dům. Pfulovi byl ochotným a dobrým 
spolupracovníkem  při jeho znam enitém  
Luž. slovníku r. 1866, luž. spisovatelům 
stejně ochotně korigoval jazyk jejich 
prací, jako vypom áhal penězi při vydání 
jejich děl. Celou luž. ku ltu rn í i národní 
práci položil na  zdravý slov. základ, byl 
v čilých stycích se slov. předáky, zejm. 
s Čechy, psal do slov. zemí o luž. věcech 
a o slov. věcech do čas. lužických. Lit.: 
Jos. Páta , Zawod do s tud ija  serb. pis- 
mowstwa 1929.

H orník Ondřej (* 1864 v Kamenici u J í 
lového, t  1917 v Praze), český hudební 
skladatel, v irtuos na  varhany , od r. 1890 
ředitel k ů ru  karlínského kostela; n a 
psal skladby ochestr., komorní, klavírní, 
písně, hojně skladeb církevních, 2 mše a 
mn. j. Sebral bohatou sbírku skladeb 
českých z 18. a 19. st., jež odkázal knihov
ně Nár. m usea  v Praze.

H ornin  uložení (tektonika hornin), vzá
jem ná poloha hornin. Usazeniny (sedi
menty) charak te risu je  zvláště zvrstvené 
uložení, t. j. soustava souběžně probíha
jících dělících ploch, jimiž usazeniny 
rozdělují se ve vrstvy. Balvanovité ho r 
niny vyznačují se více nebo méně p ra 
videlným rozekláním ; kde u m ladších 
vyvřelin nové lávové proudy převrstvily 
starší, bývá někdy naznačena rovnoběž
ná  s t ru k tu ra  (nepravá vršte vinatost). 
Balvanovité horn iny  přicházejí často 
v podobě žil (O*). Celé soustavy vrstev 
mohou býti pod sebou uloženy rovnoběž
ně, souhlasně (konkordance v uložení), 
anebo různoběžně, nesouhlasně (diskor- 
dance v uložení), o* vrstvení. Dále nutno 
rozeznávati převrstvení: ho rn ina  m lad 
šího původu uložila se nad  jinou, s tarší; 
přivrstvení: m ladší ho rn ina  opírá se 
o horn inu  původu staršího (deltové ú tv a 
ry opřené o základní horn inu  pobřeží; 
vulkanický popel, sopečný kužel; plášťo- 
vité či obalující uložení: s tarší horn ina  
jest obalena m ladší; přečnívající uložení: 
mladší h o rn ina  přečnívá přes oblast ho r 
niny s tarší; prostupující uložení, zvláště 
u žil: s ta rš í horn ina  jest prostoupena 
mladší.

Horniny, šlovou hm oty nerostné, vy
skytující se v prostorově značném  množ
ství na jednou jakožto součástky kůry 
zemské. Rozeznávají se h. jednoduché 
(vápenec, dolomit) a h. složené, k teré 
můžeme rozlišiti nejprve dvoje: a) sypká 
a polosypké neb polopevné, b) n a  pevné 
a tyto n a  úlomkovité s břidlicem i a bez- 
úlomkové. Složené bezúlomkové h. neob
sahu jí úlom ků, leda nahodile. Jsou-li 
zcela zrnitě vyvinuty, bývají obyč. slo
ženy částečně, někdy i úplně z neprav i
delně omezených zrn. Bezúlomkovité h. 
můžeme rozeznávati podle způsobu roz
ložení a vyvinutí součástek: a) n a  h. slo
hu rovnoběžného, /?) na  h. slohu všemi 
směry stejného. Sem náleží hlavně h. 
e ruptivní čili vyvřelé. Podle slohu roze
znávám e tyto dále: zrnité, porfyrické a 
celistvé. Součástky horn in  rozenáváme: 
hlavní, t. j. převládající, podle nichž 
určujem e čeledi h., a součástky přídavné 
(akcessorické), jen m alým  množstvím 
v h. obsažené. Podle původu rozeznává
me horn iny  původu organického čili 
ústrojného (na př. uhlí) a anorganické
ho čili nerostného (osazené chemicky, 
m echanicky, posl. pak vodou neb vě
trem), také h. původní a přem ěněné 
(přeměněné vě trán ím  neb „kontaktně11 
čili na  s tyku  s vyvřelými horninam i). — 
H. podrobně pozorujeme lupou, nejúčel
něji pak m ikroskopem  v broušených te 
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nounkých plátcích (výbrusech) anebo 
i v prášku. Chemicky analysu  jí se h. 
obyč. cestou nebo zkoumají citlivými 
zkouškami pod drobnohledem (reakce 
mikrochemická). Jednotlivé součástky 
nerostné ke zkoumání podrobnějšímu 
můžeme vybírati pod lupou nebo pod 
drobnohledem, nebo pomocí těžkých te
ku tin  (na př. roztoku Thouletova) i p la 
vením pomocí vody (zvláště půd.).

H orniny polokrystalické, kromě k rys ta 
lických částí obsahují tež hmoty am orf
ní, n a  př. většina porfyrů.

H orniny vyvřelé, z tuhlá láva  pod po
vrchem zemským, k terá  dostala se 
z hloubky země v dávných dobách geo
logických. H. v. jsou vytvořeny hlavně 
ze žuly, a jelikož vznikly ve velikých 
hloubkách, jsou prosty všech nečistot 
(popel, sklo). H. v. jsou velké masivy 
hor Krušných, Lesu bavorského, Harzu, 
Bretaně, Kornvalu, Skotska, Kanady, 
angl. Kolumbie a  j.

Horní právo, souhrn právních předpi
sů, vztahujících se k hornictví a kutání, 
jimiž bylo toto odlišeno od ostatního 
zužitkovaní půdy. Kolébka h. p. je v Ně
mecku, odkud se rozšířilo do většiny 
zemí Evropy a Ameriky. Nejstarší sbor
níky těchto předpisů jsou horní řády 
(1185 tridentský, 1250 jihlavský), od 16. 
st. byla  vydávána ustanovení zeměpan- 
ská, jež se snažila o postátnění h. p., zá
kony od pol. 19. stol. (hlavně německé) 
snažily se opět o sam ostatnost horní. — 
Historický vývoj českého h. p.: Když se 
počalo dolovati do hloubky, vytvořily se 
přesné právní zásady, jejichž podkladem 
byl jednak regál horní, jednak  svoboda 
dolování. P ř i  regálu horním  odděluje se 
vlastnictví k půdě od vlastnictví k vy
hrazeným  nerostům  a toto jest samo
statným  právem  náležejícím pánu  regálu. 
D ruhá základní zásada h. p. je svoboda 
„dělání“ hor. Podnikateli byli původně 
havíři, podíl jednotlivce v těžařstvu na 
zýval se kux. Po válkách husitských 
s mocí královskou upadal též královský 
horní regál, o nějž se dělí k rá l  se stavy. 
Za Marie Terezie dály se pokusy zved- 
nouti hornictví, avšak bez zřejmějšího 
úspěchu. — První český zákoník horní 
bylo krále Václava II. „Jus regále monta- 
norum “, který byl v XVI. stol. vystřídán 
právem  jáchymovským (převzaté h. p. 
míšeňské). — Pram enem  platného p-a 
h-o je Všeobecný zákon horní ze dne 
23. května 1854; podle § 3 cit. zák. je 
disposice t. zv. vyhrazenými nerosty od
ňa ta  vlastníku pozemku a právo na do
bývání těchto nerostů prohlášeno je za 
sam ostatné právo majetkové. Dobývati

těchto nerostů smí každý, kdo splní zá
konné podm ínky a komu stá t propůjčí 
právo dolovati (horní regál spojený 
s horní svobodou). Právo kuta ti udílí se 
pro určité prostory, t. zv. dolová pole 
(minimum plochy 45.116 m 2). Podíl na 
dolu nazývá se kux, těžařstvo nelze dě
liti na  více než 128 kuxů a jeden kux na 
více než 100 podílů (§ 140 Všeob. zák. 
horního).

Hornisování kaučuku, tvrzení kaučuku 
(cornitu) s větším  množstvím síry a sil
nějším zahříváním  než při vulkaniso- 
vání (vulkanit). Hor. kaučuk užívá se 
k napodobení rohoviny ve výrobě galan- 
terního zboží (knoflíky, spony, hřebeny, 
držátka a j.). V levném druhu  je zčásti 
místo kaučuku  šelak a více síry, je však 
méně pružný.

Hornitos (špaň., or-), malé, pecím po
dobné, duté nakupeniny  lávy nad so
pečnými trh linam i v Sev. Americe, Galo- 
pagách, na  Islandě a j.

Hornof M artin  Bohumil (1844—1902), 
český pedagog, spisovatel pro mládež.

Hornof V ladimír (* 1870 v Holicích), 
profesor gym nasia  v Hradci Králové, 
básník a publicista katolický, vydal anto 
logii básní Církvi a vlasti (1920), spolu
pracoval s Orlem na  Českém kancionále
(1921).

Hornowski Józef Stanislaw  (1874— 
1923), prof. anatom ie na  univ. ve Lvově 
a ve Varšavě.

Hornovy ostrovy, polynéská skupina 
ostrovů v Tichém oceáně, od r. 1888 
francouzské, náležející k Nové Kaledonii, 
sestávají ze dvou sopečných, řídce oby
dlených ostrovů: Futuna, 115 km 2, 1500 
ob., a Alofi, 44 km 2, neobydlený.

Hornpipe (angl., hornpajp), s tarý  angl. 
tanec

Horný A ntonín (1824—1908), český vla
stenec, rektor univ. v Olomouci, od 1857 
prof. církevních dějin ve Vídni, organi- 
soval vídeňské Čechy.

Horný Bedřich (ca 1679—1735), m alíř  
v Praze

H orných Václav (* 1848 v Lomnici 
n. Pop., f  5. III. 1926), čes. prům yslník, 
1885 spoluzakladatel továrny na výrobu 
tkalc. potřeb (paprsků a brd) v Lomnici, 
k terá  jest z největších toho druhu. Horli
vý pracovník samosprávný.

Horo či Bogorodično kolo, veliký 
okrouhlý „polijelej“ (Q*), kovový nebo 
dřevěný lustr, zavěšovaný z hlavní^ ku 
pole středověkých srbských chrámů.

Horolezectví, zvi. způsob putování ve 
vysokých horách, pro nás v Čsl. zvi. 
v Tatrách. Vyžaduje určité techniky. 
Sport tento se rozšířil teprve po zpří-



H m yzožravé rostliny .

6c) 6a) 2a) 2c) 5.

1. AMrovandka puchýřnatá (Aldrovandia vesieulosa); la) kvetoucí rostlina, ib) rozevřený list, lc) za
vřený list. — 2. Rosnička dlouliolistá (Drosera longifolia); 2a) kvetoucí rostlina, 2b) list se vztý
čenými žlázami, 2c) list. na němž polovina žlázek skloněna nad zachyceným hmyzem. — 3. Sarrace-
nia: 3a) kvetoucí rostlina s. nachové (S. purpurea), 3b) nálevkový list S. laciniata. — 4. Darlingtonia
kalifornská (D. californica). — 5. Pucliýřnatka obecná (Utricularia vulgaris). Kvetoucí rostlina. —
6. Mucholapka (Dionaea muscipula); 6a) kvetoucí rostlina, 6b) rozevřený list, 6c) průřez zavřeným

listem.

Příloha Nového ve lkého ilustrovaného s lovníku naučného.



H m yzožravé rostliny  a zvířata.

lb)

la)

6. 4.

1. Láčkovika (Nepenthes), la) kvetoucí rostlina, lb) konvičkový list láčkovky huňaté (N. villosa). 
— 2. Tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). — 3. Průřez měchýřem puchýřnatky obecné (Ulrieularia 
vulgaris). — 4. Krtek obecný (Talpa europaea) % přir. velikostí. — 5. Centetes ecaudatus. % přir. 

volík. — 6. Ježek evropský (Erinaceus europaeus) V<i přir. velik.

Příloha Nového velkého ilustrovaného slovníku naučného.
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stupnění Alp. Používá různých pomůcek 
k um ožnění slézání strm ých stěn  a  skal.

Horologium (z řec.), Q* orloj.
Horoměřice, o. v Č., okr. Praha-venkov, 

1269 č. ob. Zámek.
Horopis, O* hory.
H oropter (řec.), geometrické místo 

všech bodů, jichž obraz p ř i  naz írán í obě
m a očima nalézal by se n a  obou s ítn i
cích a  byl by viděn jednoduše. Q* vidění.

Horosedly, o. v Č., okr. Strakonice, 351
6. ob.

Horoskop. Má-li astrolog prorokovali 
člověku jeho příští osud, h ledá hlavně 
jeho horoskop v době jeho narození, t. j. 
onen bod ekli|ptiky, k terý  v okam žiku 
jeho zrození právě vyšel; od tohoto bodu 
vozdělí pak d ráhu  ekliptickou n a  12 s te j
ných dílů, nazv. domky (domus). Sche
matické sestavení nazývá se též h. 
obraz). Domky následují za sebou tak-

Horoskop.

to: d. života, štěstí neb bohatství, b ratří, 
příbuzn., dětí, sluhů, manželství, smrti, 
náboženství, hodností, p řá te ls tv í a  n e p řá 
telství. Zvláštní význam  pak  m á posta 
vení planety  v každém  domku, dále zna 
m ení ekliptiky a  sestavení vzájemné p la 
net. Lit.: Mensinga: Uber áltere und  
neuere Astrologie (1872), Mayer, Hb. der 
Astrol. (1891).

H oroušánky, o. v Č., okr. Český Brod, 
258 č ob.

Horoušany, o. v Č., okr. Český Brod, 
611 č. ob.

Horovce, o. n a  Slov. okr. Trebišov, 969 
čs. ob.

Horovce, o. na  Slov., okr. Púchov, 417 
čs. ob.

Horovo povstání; povstání valašských 
robotniků v Sedm ihradsku 1784; vypuklo 
po slibu cis. Josefa II., že budou osvobo
zeni od roboty. V čele vzbouřenců byl 
Nikolaj Hora (Iloria); cílem vzpoury 
bylo vyhubení maď. šlechty. Potlačeno 
r. 1784. Vůdce Hora byl 1785 popraven.

N ový  s lovník  naučný.  — S v a z e k  IX.

Horowitz Leopold (* 1844 v Košicích, 
ř  1917 ve Vídni), malíř. Od r. 1868 ve V a r 
šavě, později řed. Akademie v Pešti.

H orrak  (Ilorák) Jan  (1815—1870), čes. 
m alíř  ve Vídni a Londýně.

H orreur (franc., orór), ošklivost; něco 
odporného.

H orribile dietu (lat.), hrozno pověděti.
H orrible (franc.), hrozný.
H orro r (lat.), hrůza, s trach, dés. II. 

vacui (lat., děs z prázdnoty), o* tlakoměr.
Hors concours (fr., or konkůr), mimo 

soutěž.
H ors-ďoeuvre (franc., or dóvr), chuf 

povzbuzující jídla, jež se podávají po po
lévce.

H orse-guards (angl., hors gards, jízdní 
garda), 3. gardový jezdecký pluk anglic
ké arm ády, náležející k „house-hold- 
troops11; bývá také nazýván pro modré 
kabáty „the Blues“ neb „Royal BJues“.

Horše power (angl. zk ra tka  HP), franc 
cheval vapeu r  (ChV), koňská síla, tech
n ická jednotka práce ^pracovního efek
tu) vykonané zvednutím  75 kg do výše 
1 m etru  za 1 vteř. =  716 W at. Zavedena 
W attem.

Horsetzky von H orntal, Adolf (* 1846 
v Praze), rak.-uh. generál, učitel s t ra te 
gie n a  vál. škole, pak  náčel. operační 
kanceláře  gen. štábu, spis. velmi rozšíře
ných dél: Grundzúge der Strategie a 
Kriegsgeschichtliche Obersicht der wich- 
tigsten Feldzúge seit 1792 (7. vyd. 1913).

H orská Kamenice, o. v Č., okr. Semily, 
408 č. ob.

H orská květena vytváří se tím, že p ř i 
rozeným postupem  sdružují 3e rostlinné 
typy jednoho k a rak te ru  a stejných po
žadavků na stanovišti k lim aticky i eda- 
ficky (podkladem, to jest půdou) jim 
příznivém  a výhodném. Rozlišujeme ji 
na  květenu pásm a horského, nižšího a 
vyššího, dále subalpinského a  alpinské- 
ho (vysokohorského). V pásm u horském 
vegetačním kry tem  je lesní formace a  to 
v nižší poloze les bukový, jehličnatý  neb 
smíšený, ve vyšší poloze vesměs jen les 
jehličnatý. Horní hranice horského pás 
m a (nejvyšší místo, .kam dosahuje ještě 
les jehličnatý) tvoří h ran ic i lesní, která 
jest vysunu ta  v Krkonoších do výše 1200 
—1250 m, ve Vysokých T a trách  1400—1500 
m, ve Vých. K arpatech  1350—1400 m. H ra 
nice lesní neříd í se absolutní nadm oř
skou výškou a mění se v různých horách 
i n a  rozličných místech v témže horstvu. 
Na vnějších horských pásm ech leží níže 
než ve s tředu  horstva a stoupá nejvýše 
tam, kde se zdvihají největší horské m a 
sivy. Na hřbetech horských postupuje 
výše než na  žlebech horských a  v h lu 
bokých dlouhých údolích se snižuje.

9
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Z rostlin nedrevnatých pro stupeň ho r 
ský jsou význačný: Mulgedium alpinum, 
Thalic trum  aquilegiifolium, Homogyne 
alpina, Soldanella mointana, Lusula sil- 
vatica, Thesium alpinum , Stachys alpina, 
G entiana asclepiada, P u lm onaria  rubra, 
Sym phytum  cordatum, Helleborus pur- 
purascens, Bleclmum spicant, Cystopteris 
m ontana  a sudetica. Nad lesní h ranicí 
rozkládá se pásmo subalpinské již bez 
souvislého lesa. Jednotlivé dřeviny za- 
lcrňují a  výška strom ů náhle se snižuje. 
P rům ěrně  50—100 m  nad  h ran ic í lesní 
nachází se hranice stromového vzrůstu. 
Objevují se porosty kosodřeviny (kleče) 
často souvislé na  velikých plochách. 
Bývá doprovázena jalovcem nízkým  a 
olší zelenou. Kosodřevina dosahuje v T a t
rách  výše 1800 m. Subalpinském u pásm u 
dodává ráz: Poa Chaixii, Senecio subal- 
pinus, Delphinium interm edium , Aconi- 
tum  napellus, Gentiana punctata , Soii- 
dago alpestris, H ieracium  auran tiacum , 
Scorzonera rosea, D ianthus compactus a 
Chrysanthem um  rotundifolium. Tam, kde 
přestává kosodřevina, začíná pásmo 
alpinské (vysokohorské), postrádající 
všech vyšších dřevin. Dřeviny vůbec jsou 
zastoupeny jen nízkým  pěnišníkem  (Rho- 
dodendron) a několika druhy  nizoučkých, 
k zemi přitisklých vysokohorských vrb 
(Salix retusa, re tusa  reticulata, Jacqui- 
nii, herbacea). Velmi mnoho rostlin  vy
skytuje se pouze v tomto pásm u n a  př.: 
Saxifraga oppositifolia, nivalis, stellaris, 
caesia, androsacea, retusa, P rim ula  m i
nima, Junctus trifidus, triglunus, casta- 
nea, Veronica bellidioides, alpina, Pe- 
dicularis 9udetica, Oederi, G entiana n i 
valis, tenella, pyrenaica, Silene acaulis, 
D ianthus glacialis, Loiseleuria procum- 
bens.

H orská Kvilda (Innergefild), o. v Č., 
okr. Sušice, 634 n. ob.

H orská nemoc, řa d a  zjevů, kt. se do
staví p ři pobytu n a  horách, vysokých 
přes 3000 m: překrvení obvodových částí 
těla, při čemž jsou vnitř, orgány bezkrev- 
né. Následky: závrat, bolest hlavy, obtíže 
při dýchání, nechutenství, těžkopádnost, 
dokonce i krvácení z nosu a dásní, jakož 
i bezvědomí. Příčinou je arci nižší tlak 
vzduchu, přece však vzdorují tomu zku 
šenosti, získané letci.

H orská válka, řa d a  vojenských opera
cí na  hornatém  bojišti, vyžaduje pro ne 
snadné orientování jednotného vedení a 
vzájemného podporování jednotí, oddílů 
i bohaté zkušenosti vůdců a  vytrvalosti 
podřízených. Službu výzvědnou a  spo jo 
vací obstarávají letci, horolezci a  lyžař
ské oddíly; důležité jsou strojní pušky, 
jízda úplně vyřazena. P ři těžkých bojích

(svět. válka) působí i  nejtěžší dělostře
lectvo; potřeby horských vojsk i stroj, 
pušky, rozkl. horská děla atd. jsou do
pravovány mezky.

Horské dělo, a* dělo.
Horské dělostřelectvo, Q* dělostřelectvo.
Horské dráhy, O* dráhy.
Horské lázně, m., v jejichž vys. poloze 

lze úspěšně léčiti mnoho nemocí. Rúz. 
moř, výška 1. m á n a  organism us zřejmý 
vliv, jehož příčinou při stoupající výšce 
je vdechování množství kyslíku. Vys. k l i 
m a působí jako oživující vzpruha nervů, 
podporuje stoupání teploty a pocení kůže, 
povzbuzuje tvoření krve, podporuje a 
zvyšuje těles, a duš. energii.

Horské podnebí, k lim a m ís t položených 
nad 700 m  n. m.; pro zdravý vzduch a 
přímější záření slunečních paprsků  mívá 
značný léčivý účinek n a  nemocné plic- 
ním i chorobami.

Horské slunce, rtuť. par. lampa, jíž se 
používá v lékař, p ři světel, vyšetřování, 
o* křem ičitá  lampa.

Horský, pseud. Jana  Kocha.
Horský, pseud. Lud. V. Riznera.
Horský, pseud. Jaroslava Zajíčka.
H orský Bohuš, pseud. VI. Čecha.
Horský Brkoslav, pseud. Stan. Řeháka.
H orský E., pseud. Č. Zíbrta,
Horský Jaroslav, pseud. Jaroslava  Za- 

kloukala.
Horský K., pseud. Em. Miřiovského.
Horský Karel (* 1792 ve Vys. Mýtě, 

t  1857 v Morašicích), obrozenský básník  
a  bohoslovec.

Horský L., pseud. Fr. L. Hovorky.
Horský Lad., pseud. Lad. Dolanského.
Horský Mirko (* G. III. 1878), čes. oper. 

pěvec (buffo tenor); uměl. působí od r. 
1908, nyní tajem níkem  Slov. Nár. div. 
v Bratislavě.

Horský Oldřich, pseud. Miloši. Hýska.
Horský Otakar, pseud. Ot. Klazara.
Horský Rudolf, ThDr., Msgre (* 1852 

v Kejích, f  1926 v Šárce), farář, politik 
a organisátor českého h nu tí  k řesťan 
ských sociálů, říšský poslanec, plodný 
publicista deníku Čech, sociolog a ho- 
miletik; psal i pod pseudonymy Kyjevský 
a B artu ré  Raelph. O* Hronek, ČKĎ. 
1927, 58.

Horský, ryt. z Horkýsfeldu, F ran tišek  
(* 1801 v Bílině, + 1877 v Kolíně), znam e
n itý  český ekonom; zdokonalil a  sestro
jil různé hosp. nástroje, zdokonalil chov 
dobytka, zakládal štěpnice, chmelnice, 
olejnu, lihovar (jako ředit, švarcenb. 
panství v Libějicích), 1862 zakoupil v last
ní panství kolínské, jež povznesl na vzor
né hosp. vlastními metodami. Jeho péčí 
a zásluhou založ. hosp. školy v Rabí ně
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a Libverdě. Napsal řadu  odbor, kn ih  a 
článků  (čes. i něm.).

Horstig Pavle (Paul) (1833—1916), srb. 
plukovník, absolvent p ruské dělostřele
cké akademie, jenž r. 1868 vstoupil do 
srbské arm ády. Účastnil se jako velitel 
válek r. 1876, 1877—78, 1885.

Horšíce, o. v Č., okr. Přeštice, 492 č. ob. 
Výr. hraček.

Horšov (Horschau), o. v Č., okr. Ilorš. 
Týn, 239 ob. (7 č.). Ve 12 stol. hl. hosjp. 
biskupské a  sídlo arcijáhenství, což obé 
pak přeneseno do Horš. Týna.

Horšovský Týn (dř. Horšův Týn, Bi- 
schofteinitz), okr. m., 3113 ob. (390 č.). 
Arciděk. kostel a kapuc, k lášter; posádk. 
velitelství, 3 dělostřel. baterie; okr. ú ř a 
dy a  peněžní ústavy; pivovar, lihovar, 
tov. obch. knih, pila. — Pův. biskupské 
hospodářství (1186), patříc í k Horšovu, 
biskup Dobeš (f 1926) tu založil h rad  a 
arcib. Jan  Očko městečko. Od r. 1622 
v rukou Trautrnansdorfů. Město vyhoře
lo 1547, 1708 a  1801. Do 18. st. bylo úplně 
české, teprve pak se poněmčilo. Dobrov
ský zde trávil svoje mládí.

z H orštejna Brosius Šimon, protireíor- 
m áto r v P raze a v Plzni v 17. stol.

H orten Johann  B ernhard  (f 1786), vy
nikající p rávn ík  z dob Marie Terezie a 
Josefa I I . ; proslul jako zpracovatel 
prvního dílu občan, zákoníka Josefínské
ho, up la tňu je  tu  ducha a zásady snah  
centralistických.

Hortense (ortans) Eugénie Beauharnais, 
m anželka Ludvíka Bonaparta, ho land 
ského krále, m a tk a  Napoléona III. (1783 
—1837). Roku 1815 vypovězena z Francie. 
Sk ládala  básně a písně.

H ortensie o* Hydrangea.
Hortensie, žen. jméno původem z ř ím 

ského starověku podle rodiny Hortensiů.
Hortensius, plebejský rod: 1. Quintus, 

r. 286 př. Kr. d ik tátor; obnovil zákon z r. 
449, podle něhož usnesení komicií tribut- 
ních m ěla býti závazná (pro celý národ. 
— 2. Quintus H. Hortalus, slavný řím ský 
řečník, 114—50 př. Kr.

H ortensius Jan, Q* Z ah rádka  z R adko
va Jan.

H orthy de N agybánya Miklós (* 1868), 
rak.-uh. adm irál a maď. s tá tn ík ; od 1920 
maď. říš. správce. Jako adm irál provedl 
na křižníku Novara zdařilé útočné pod
niky. 1918 nejvyšší velitel rak. loďstva, 
k teré 31. ř í jn a  odevzdal Jugoslávii. 1919 
m in is tr  války, organisoval maď. národní 
a rm ádu  a zavedl po bolš. hrůzovládě 
pořádek v Maďarsku.

Horus, egyptský bůh  slunce, syn Osiri- 
dův a Isidin. Egyptský národní bůh pod 
jm énem  Ra. Je zobrazován jako Hor 
echu ti s hlavou sokolí a s dvojitou ko

runou n a  hlavě. Později byl uctíván pod 
jm ény Harueris, Horsoptu a  j. v mno-

Socha 
mladistvého Hora. Hor cchuti.

hých m ístech při ústí Nilu. Jako dítě 
byl uc tíván  v Buto.

Horusice, o. v Č., okr. Třeboň, 403 č. ob.
H orusický rybník, druhý  největší v Če

chách u Třeboně, 4.5 km 2. Zal. r. 1500.
H orušany, o. v Č., okr. Přeštice, 161 č, 

ob. Zříceniny h radu  Hcrušan.
Horušice, o. v Č., okr. Čáslav, 445 č. ob.
Horův chrám  v E dfu byl postaven Pto- 

lemejem IX. (Euergetes II.), v rodišti IIo-

Horúv chrám v Edfu.

rově. Je nejlépe zachovaným staroegypt 
ským  chrámem. Q* Horus.

H orvat Ivan (Ivaniš) (li. stol.), mač- 
vanský ban, původem ze staré  uher. ro 
diny Banča, bojovník n a  straně Ludví
ka  I., po jehož sm rti usiloval o nastolení 
neapolského K arla III. v Uhrách. V zá
pasech (prohlásil se „banem celé Slavo- 
n ie“. Ve spojenectví s bosenským králem  
Tvrdkem  a srbským  Lazarem  bojoval po
tom pro ti Zikmundovi ve prospěch K ar
lova sy n a  Ladislava, jehož zástupcem se 
stal v U hrách, Chorvatsku a  Dalmacii. 
1394 byl pak  v Bosně Z ikm undem  zaja t 
a umučen.

9*
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H orvát Karlo, PhDr. a TliDr. (1874 — 
1920), chorvatský historik, prof. university  
v Záhřebu. Sbíral a vyd. m ateriá l dějin 
Uskoků. Napsal velmi četné práce, osvět
lující chorvatské dějiny.

Horvat-Kiš Franjo  (1876—1924), učitel, 
chorvat. lite rá t z ok ruhu  Nove Hade, vý
borný cestopisec (Vidjeno i nevidjeno, 
1911, a Istarski puti, 1919); vydal novely 
Ženici (1902), Zašto? (1908), N asm ijani 
udesi (Savrem. hrv. pisci, 45. knj. 1918).

H orvat Pavao (14. st.), od r. 1379—1387 
biskup záhřebský, b ra tr  a  spolubojovník 
Ivaniši H rvata; spolu s ním Zikm un
dem r. 1394 zajat, avšak ušetřen  pro svůj 
kněžský stav, zbaven však  biskupství.

H orvat Rudolf, Dr. (* 14. III. 1873), pro 
fesor, chorvat. historik, veřejný pracov
ník, poslanec. Psal mnoho do různých ča 
sopisů o historii středo- a  novověké. 
Zpracovával též pram eny chorvat. histo 
rie a zabýval se beletristikou historické
ho genru.

H orvat Stančič Gagur (f 15. I. 1597;. 
syn obránce Sigetu Marka, k terý  dostal 
pak rozlehlý majetek v U hrách; evange
lík, au to r  polemiky Responsio ad Seba
stiani Lamii criminationes.

H orvát (Horváth) Mihály (1809—1878), 
m aďarský historik, katol. kněz, pak kus- 
tos měst. m usea  pešfského, 1848 bisku 
pem ěanadským, za revoluce 1849 m in i
strem  vyuč., prchl za hranice, odsouzen 
k smrti, po am nestii 1867 zvolen poslan 
cem, stal se předs. filosof, histor. sekce 
uherské akademie. Napsal obsáhlá díla 
historická.

H orváth  Michal, chorv. původu z rodu 
Kissevičů, r. 1505 kap itán  oravského 
zámku.

Horvati, 1. jižní předm ěstí záhřebské 
u Sávy. — 2. okolí Star. Mikanovců ve 
vinkovském kra ji ve středověku. Po prvé 
to jméno se uvádí r. 1238. Kolem polovi
ny 14. věku v držení rodiny pův. Banča, 
jež se po něm nazvala Horvati; a když se 
Zikm und zmocnil odboj. Ivana  a Pavla, 
stal se m ajitelem  rod Gorjanských.

H orvatová Anka (* 1S85), členka opery 
Nár. d ivadla v Záhřebu.

Horvátová (Hejdová) Gabriela (* 1882 
ve Varaždíně), čes. oper. pěvkyně, po 
k rátkém  působení v Záhřebě, od r. 1903 
přední člen opery Nár. div. v Praze, kde 
při ojedinělém rozsahu h lasu  (alt-mezzo- 
8oprán-dramat. soprán) vytvořila celou 
řadu operních postav, z nichž nejznám ěj
ší je Kostelnička v Její pastorkyni, Li
buše, Hedy, Carmen, Šárka, Salome, 
Kundry, B rangána a mn. j. Od května 
1930 na  odpočinku v Praze. Roli Kostel- 
ničky vytvořila též ve filmu.

Horvatovlč Jura j (1835—1895), srbský 
generál (do r. 1862 rakouský  důstojník;; 
v hodnosti podplukov. r. 1876 za srbsko- 
turecké války porazil 4. s rp n a  T urky u 
Kňaževce a 25. s rp n a  u Alexince, pový
šen n a  pluk. a svěřena mu reorganisace 
a rm ády; za druhé tur. války 1877—78 ví
tězně postupoval přes Niš, 1880 byl vy 
siancem v Petrohradě, za srbsko-bulh. 
války vrchním  velitelem arm ády, 1886 
m inistrem  vojenství.

H orvatský Grob, o. n a  Slov., okr. B ra
tislava, 1219 čs. oz.

Horváty, o. na  Slov., okr. Moldava n. 
Bodvou, 235 m. ob.

Hory. Na povrchu zem. vidíme přečet
né nerovnosti, k teré  vykazují značné 
výškové rozdíly často i n a  m alé vzdále
nosti. Nejv. m ěřená výška n a  zemi do
sahuje  8880 m (M. Everest v Himalaji). 
Vyšší části pevniny nad  2000 m  zabírají 
jen asi 15% povrchu zemského, většina 
souše leží ve výši mezi 0—1000 m. Podle 
nadmoř. výšky rozeznáváme n a  povrchu 
země nížiny (do 200 m), pahorkatiny  a 
středohory (do 2000 m) a  velehory. Ně
kde se vyvýšeniny nacházejí nad  po 
vrchem osamoceny jako osamělé pahor
ky či vrcholy, avšak častěji se vysky
tují sdruženy v celá pohoří, jejichž h ře 
beny bývají přerušovány místy o nižší 
nadmoř. výšce v podobě sedel, průsm yků 
nebo užších soutěsek. Na výšku a  vzhled 
pohoří a  povrchu zem. vůbec působí 
mnoho tvořivých i ničivých sil p řírod 
ních, takže mezi s ta rš ím i a m ladším i 
hornatinam i bývají n a  pohled vel. roz
díly; m ladší pohoří bývají vyšší a  m ají 
zpravidla stinné stěny, ostré hřebeny, 
štíty  a  pod., kdežto starší m ívají svahy 
a vrcholy oblé s většími či m enším i plo
šinami, kt. někde jsou tém ěř rovné (ná
horní roviny). Hory m ají nejen  rozho
dující vliv n a  vzhled krajiny , ale i vel. 
význam hospodářský (utvářeni podnebí, 
překážky dopravní, salašnictví, turistika, 
ledovce napájející řeky, vodní síla  atd.) 
a často i politický (hranice států).

Hory, s tarší název dolů. Podle toho 
Březové Hory, Kašperské Hory a  pod.

Hory (Horn), o. v Č., okr. Falknov n. O., 
978 ob. (88 č.). Košikářství.

Hory (Horn), o. v Č., okr. Loket, 928 n. 
ob. Hnědouhelné doly, čedičové závody; 
porc. továrna  v P irkenham m ru , lomy.

Hóry, v řec. bájesloví bohyně pořád 
ku, zvláště též ročních dob; u Homéra 
služebnice Dia a Héry. Hesiod nazývá 
je dcerami Dia a Themidy a jm enuje 
tři: Eunom ia (zákon), Diké (právo),
Eirénó (mír). V Attice uctívali dvě: 
Thallo (boh. květů) a Karpo (boh. plodů).
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Hóry (ftím, vila Albani).

Hory Březové, a* Březové Hory.
Hory Kašperské, Kašperské Hory.
Hory M ariánské, o* MorL Ostrava.
Hory M atky Boží, m. v Č., okr. Sušice, 

645 č. ob. Poutn. místo, výr. obuvi. — B ý 
valé král. horní město; začalo se zde do- 
lovati n a  stříbro za krá le  Ludvíka r. 1520, 
ale r. 1541 již pro nedostatek rudy  práce 
p ře rušeny  a m ěstu se říkalo Zklam ané 
Hory. Později se pokusy s dolováním opa
kovaly, ale bez výsledku.

Hory, železné doly, z rud  přírodních 
(magnetit, magnetovec, krevel či hema- 
tit, hnědel či limonit) složené hory 
v Uralu, v sev. Švédsku (Ivirunavaara), 
v Š týrsku (Erzberg), u Siegenu, Šmal- 
ka ld  (Stahlberg), atd.

z Hory Ladislav, pseud. A ntonína L ad i
slava Dlaska.

H orym ír Jan, pseud. Lad. Mattuše.
H orym ír Neumětelský, podle báje čes. 

h rdina, k terý  za knížete Křesomysla za
sypal všechny doly n a  kovy, a  byl od
souzen k smrti. Vyhověno jeho poslední 
prosbě, dovoleno m u projeti se n a  oři 
Šemíku. H orym ír objel n a  koná nádvoří 
Vyšehradu, přeskočil s n ím  hradby, sko
čil se skály vyšehradské do Vltavy, p ře 
p laval řeku  a prchl. Pověst v básni Ho- 
rym írův  skok od Jana. z Hvězdy.

Horzizky (Hořický), č. hud. XVIII. stol. 
a ta jem ník  prus. prince Jindřicha.

Horzyca W ilam  (* 1889), pol. lit. k r i 
tik  a překladatel.

H ořák acetylenový, (používaný hlavně 
p ři svítilnách n a  jízdních kolech; spočí
vá hlavně v tom, že voda kape v množ-

Obr. 1. Obr. 2.

ství snadno řid itelném  na  karbid. Ace- 
tylén, k terý  se zde vyvíjí, prochází čisti
čem, ve k terém  se p ropírá  a  zbavuje 
určitých chem. látek. Jiný druh  hořáku  
acetylenového jest t. zv. vidlicovitý (obr. 
2.), k terý  m á  velmi úzké otvory pro p ř í 
vod p lynu a m usí poskytnouli plam enu 
dostatečné množství vzduchu, aby bylo 
zabráněno nedokonalé spalování a tvo
ření sazí.

H ořalka  F ran tišek  (* 1800 v Třešti, 
t  1871 ve Vídni), čes. hudeb, skladatel 
(hudba jevištní, taneční a  skladby cír
kevní).

H ořalka  Jan  Ev. (* 1798 v Třešti u J i
hlavy, f  1860 v Penzinku u Vídně), čes. 
hudební sk ladatel a  v irtuos n a  klavír; 
vedle spisů instruk tivn ích  skladby jevišt
n í (hudba k Raupachovu „Mlynáři a  jeho 
dítě“, G rillparzerovu dram. „Tlero a  Le- 
ander“ a j.), skladby církevní, klav. so
náty, variace a j.

H ořan Robert, pseud. Arn. Procházky.
H ořany, o. v Č., okr. Č. Brod, 383 č. ob.
H ořany  (Hareth), o. v Č., okr. Most, 

893 ob. (403 č.). Hnědouhelné doly, cihel
ny; zámek.

H ořany, o. v Č., okr. Louny, 249 ob.
Hořany, Q* Horjany.
Hořátev, o. v Č., okr. Poděbrady, 682 

č. ob. Tov. n a  zprac. zeleniny a  ovoce, 
hosp. družstvo.

H ořavka (Rhodeus Ag.), nejm enší d ruh  
našich  ryb. P a tř í  mezi pravé ryby kost
naté, do čeledi kaprů . Tělo krátké, vyso
ké, ú s ta  napolo pod předn ím  koncem 
hlavy, bez vousů. Ploutev hřbetní nad 
břišními, stejně d louhá jako řitní. Pože- 
rákové zuby m ají  se s tra n  smáčklé ko
runky  a sestaveny jsou v jednu řad u  po 
každé s traně  požeráky. U nás  hořavka

Hořavka.

obecná, Rhodeus am aru s  Bl. je 5 em dl. 
a nádherně  zbarvená. Samičky v době 
zralosti m ají  kladélka, k terých používají 
k nak ládán í vajíček mezi žábry škeblí 
rybničních. Mezi žaberním i lístky se va 
jíčka vyvinují, p lůdek se pak  protlačí 
mezi žaberním i opěram i ven a  dostane 
se dýchacím  otvůrkem  do vody. Vývoj 
hořavek ve škeblích není těmto n a  újm u. 
V době pářen í dostávají samečkové „sva
tební š a t11. V celé naš í republice v či
stých a  pom alu tekoucích vodách. Má 
hořké maso a proto užívá se jen jako 
vnadidlo.
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Hořčice, rostlina křížokvětá (Cruci- 
ferae). Hořčice černá (Brassica n igra  
Koch., Sinapis n. L., Melanosinapis 
comm. Sch.) vypadá jako řepka olejná a 
charakterisována je k ose přitisklým i 
šešulemi. Pěstuje se v Řecku, Francii, 
již. Sibiři, Indii, Sev. Americe. Z jejích 
červených semen připravuje  se hořčice 
(mustard, montarde). Pochází z jižní 
Evropy. Ve starověkém Egyptě a Řecku 
byla hořčičná semena znám ým  lékem a 
kořením. K výrobě hořčice užívá se i j i 
ných druhů, jako h. indické, rai (Indián 
mustard), pocházející z indické B. jun- 
cea Hook., jež pěstována je v Indii. 
Ruská a anglická hořčice, obzvl. m oučka 
sarep ta  je z ruského d ruhu  B. Besse- 
rian a  Andrz. Bílá h. je z d ruhu  Sinapis 
alba L. Tato pěstuje se v jižní Evropě, 
Anglii a Indii.

Hořčice Josef Prokop (* 1797 v Cho tě- 
tově, f  1872), děkan kapitu ly  v Staré Bo
leslavi, místopisec staroboleslavský, m e
cenáš lite ra tu ry  obrozenské. Lit.: Pano- 
cha, P ra h a  186G.

Hořčičná silice neb hořčičný olej, jest 
obsažena v semenech bílé a černé hořčice, 
řepky, ohnice a j. a jest součástí glyko- 
sidu sinigrinu. Vyrábí se destilací z po- 
k ru tin  černé hořčice po předcházejícím 
kvašení, k teré štěpí sin igrin  n a  kys. s í
ran  draselný a h. s., k te rá  se jímá. Na
žloutlá tekutina, ve vodě nerozpustná, 
snadno v lihu a  éteru. Používaná v lé
kařství.

Hořčičné pokrutiny, vedl. p rodukt při 
výrobě hořč. oleje z hořčice polní, obsah. 
33% dusík, látek a 9% tuku. P ro  obsah 
hořč. oleje nehodí se za krmivo pro do
bytek, poněvadž způsobuje obtíže při za
žívání.

Hořčík, magnesium  (Mg), chem. prvek, 
dvojmocný kov, ve svých sloučeninách 
tvoří 2.5 proc. kůry  zemské. H lin itan  ho
řečnatý jest obsažen ve spinelu, uhlič i
tan  v m agnesitu  a  dolomitu, k řem ičitan  
v mořské pěně, m astku, serpentinu, bio- 
titu, hořečnaté slídě, augitu, asbestu, oli
vínu a j. Mnoho hořčíku jest obsaženo 
v podobě solí v mořské vodě a  z této 
vzniklých solných ložiskách (o* sloučeni
ny draslíku), též ve vodě pram enité  (na 
př. kyselý uhličitan v tvrdé vodě, síran 
v hořké vodě). V říši rostlinné (zvi. v se
menech) a zvířecí jest obsažen fosforeč
nan. Hořčík vyrábí se elektrolysou vody 
zbaveného roztaveného ka rna lli tu  KMgCl3 
nebo směsi chloridu sodného, draselného 
a hořečnatého v železných nádobách, k te 
ré slouží současně za kathodu, za po
užití uhelné anody při 500°. Hořčík je 
stříbrně bílý, silně lesklý, spec. v. 1.75, 
dá se kovali a válcovati, avšak nikoliv

vytahovati v d rá t (do obchodu p ř ichá 
zející hořčíkový d rá t p řipravuje  se vál
cováním), taje při 650°, vře asi při 1100°, 
spec. teplo asi 0.25, atom ová v. 24.32. Na 
suchém  vzduchu se nemění, vzněcuje se 
asi p ř i  800° a hoři pak za vývoje h usté 
ho, bílého dýmu kysličníku hořečnatého 
oslňujícím  plam enem  (hořčíkové světlo), 
k terý  je velmi bohatý na  chemicky účin 
né paprsky. Hořčík redukuje  za vyšší 
teploty většinu kysličníků, vodu rozklá
dá při 30°, velmi živě při 100°, z roztoků 
solí četných kovů sráží kov nebo přís luš 
ný hydroxyd. V podobě úzkých jproužků 
a p rášku  používá se hořčíku v pyrotech
nice, pro světelné signály a  svítivé kou
le, k  fotochemickým a projekčním  úče
lům, ve směsá s  oxydačními činidly 
(chlorečnan draselný, burel) ve fotogra
fii (hořčíkové bleskové světlo). V kovo
vém prům yslu  používá se hořčíku k vý
robě slitin, k odstraňování kyslíku a  
síry, v chemii k srážení některých kovů, 
k redukci dusíkato-kyslíkatých slouče
n in  a hlavně k přípravě organických ho- 
řečnatých sloučenin (Grignardova re 
akce). K tomuto účelu zahřívá (aktivuje) 
se většinou s jodem. Hořčík p řip rav ili  
po prvé Liebig a Bussy r. 1830. Bunsen 
připrav il hořčík r. 1852 elektrolysou, k te 
rou po stránce technické zdokonalil Grát- 
zel r. 1883.

Hořcovité (Gentianaceae), čeleď bylin 
s celokrajným i listy vstřícnými. P rav i 
delné květy jsou sestaveny v cymosních 
květenstvích. Květenství jsou často ve
liká, krásného tvaru  a velmi úhledně 
zbarvená. Diagram květu je složen ze tří 
5- (4)-četných kruhů, semeník ze 2 plodo- 
listů a dává vznik jednopouzdré a mno- 
hosemenné tobolce. Velmi cha rak te r i 
stické je spirální stočení korunních cípů 
v poupěti, přímé lodyhy, a přítom nost 
hořkých glykosidů v lodyhách a koře
nech. Zástupci této čeledi jsou po celém 
světě. Jsou zastoupeny i typy dřevnaté 
a rostliny vodní. Význačnými rody jsou 
Gentiana, Sweertia, E ry thraea, Meny- 
anthes a Lim nanthem um .

Hořec (Gentiana), rod rostlin  z řádu  
Contortae, čel. Gentianaceae. Asi z 300 
d ruhů  u nás zastoupeno 12. Je charak te 
ristickou rostlinou vysokých pohoří a  
arktických okrsků na zemi. U nás n a  
horských lesních loučkách je nizoučký
G. věrna L., hořec jarní, s jedním  kvě
tem s 5cípou korunou, větší G. ciliata L., 
h. brvitý, se čtyřmi třísn itým i cípy ko
runy. S velkými červenofialovými květy 
je G. Pneum onanthe (hořepník). Z osta t
ních hořců jsou to G. am arella  L. (h. 
obecný), G. germ anica L. (h. německý),
G. cruciata  L. (h. křížatý), v klečovém
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pásm u Krkonoš je G. asclepiadea L. 
(h. tolitový), nesoucí n a  vysoké lodyze 
v úžlabí horn ích  lis tů  po jednom  tru b 
kovitém, sytě m odrém  květu. V alpském  
pásm u patří hořec ke k rásným  květinám  
holin a štěrku. Zde hojné jsou druhy
G. acaulis Jcq. a G. excisa Př., n a  tuč 
ných nivách je zase G. pu rpu rea  L. (h. 
nachový) a  k rásný  žlutokvětý G. lutea 
L. (h. žlutý).

Hořehledy, o. v Č., okr. Plzeň, 394 č. ob.
Hořejany, o. v Č., okr. Blatná, 227 č. ob.
Hořejší J indřich  (* 25. IV. 1896 v N us

lích), čes. spis. a překladatel. Úředník 
stát. statist. ú řadu  v Praze. Vydal sb ír 
ky veršů: H udba n a  nám ěstí (1921) a  Ko
rálový náh rde ln ík  (1923). Přeložil pro d i
vadlo: Verhaerenovu Vzpouru, Sarmen- 
tcvy Oči ze všech nejkrásnější, Géral- 
dyova Roberta a  M ariannu, Racinovu 
Faidru, Bouhéláerovy Otroky, Carcovu 
Klářinu, Pellerinovy Prom ěnlivé masky, 
Crommelynckovy Dětinné milence, Ar- 
nouxova H uona z Bordeaux, Peklo H. 
Barbuse, básně Villonovy, Corbierovy a j.

Hořejší Otto (* 1857 v Modřovicích), čes. 
m alíř-k ra jinář, působící v Bulharsku.

H ořejší jezero, O* Lake Superior.
H ořejší S taré  Město (Ober-Altstadt), 

ms. v Č., okr. Trutnov, 3165 ob. (207 č.). 
Kostel sv. Václava se připom íná již r. 
1313. P řádelny  lnu (z polov. 19. st.), sk lá r 
na, tov. ski. zb., dřev. zb., tov. cívek, 
mýdla, s trojírny. Pův. jméno Úpa, založ, 
nov. m ěsta  T ru tnova přezv. n a  St. Město.

H ořejší Těšov, o. v Č., okr. Sušice, 631 
ob. (198 č.). Zámek; tov. dřev. zb., pily.

H ořejší Vrchlabí (Ober-Hohenelbe), o. 
v č., okr. Vrchlabí, 2334 ob. (94 č.). P ř á 
delny lnu, příze, juty, mech. tkalcovna, 
úpravny, barvírny, pily. Plav. dříví od 
ústí Pekelského potoka.

Hořelice, o. v Č., okr. Kladno, 1521 č. 
ob. Lomy křemene, dřev. prům ysl, hosp. 
družstvo; zámek.

Hoření, cx* okysličování.
Hořenice, o. v Č., okr. Dvůr Král. n. L., 

461 č. ob. Tkalcovna juty, n i tá rn a  a  p řá 
delna lnu.

H oření Paseky, o. v Č., okr. Turnov, 
194 č. ob. Rozhledna na  Ještědě (1010 m).

Hořensko, o. v Č., okr. Semily, 255 
č. ob.

H ořepník (Gentiana P neum onan the  L.), 
m á vysokou úzkolistou lodyhu s jedním  
neb několika konečnými, velkými květy. 
Ostatní rodové znaky a* u Gentiana.

Hořepník, ms. v Č., okr. Pelhřimov, 1002 
č. ob. Tov. obuvi, strojů, lihovar, pily. 
Pův. Hořupník, vladycký statek, k terý  
držel r. 1252 vladyka Bedřich.

Hořesedly (Horosedl), o. v Č., okr. Pod
bořany, 594 ob. (125 č.).

z Hořešovic Sezima (f 1419), p ísař desk 
zemských, od 1412 dvorský místosudí. 
Napsal: P am ěti o věcech m anských.

Hořešovice, o. v Č., okr. Slaný, 404 č. 
ob. Archeolog, nálezy z doby římské.

Hořešovičky, o. v Č., okr. Slaný, 297 
č. ob.

Hořetice, o. v Č., okr. Benešov, 288 
č. ob.

Hořetice (Horatitz), o. v Č., okr. Žatec, 
366 ob. (30 č.). Chmelnice, zámek s p a r 
kem.

H ořica Ignát (‘ 28. VII. 1859 v Brně, 
t  3. IV. 1902 v Marseille), čes. spiso
vatel a novinář. Byl důsto jníkem  za 
rakouské okupace Bosny a Hercego
viny 1878, načež se stal žurnalistou. 
Byl redak to rem  kraj. listů  v Slaném, 
v Plzni a  v Brně, potom  v Nár. Listech 
(1890). Jeho beletrie jest konvenční. Byl 
zvoilen říš. poslancem (1897—1902), p o 
zději i zemským. Přek ládal též z f ran 
couzštiny.

Hořice; m. v sev.- 
vých Č., okres Nová 
Paka, po prav. břehu 
Bystřice na svahu 
Hořického Chlumu, 
285 m n. m. 8640 ob. 
(8525 č.); sídlo okr. 
soudu, finanč. str., 
pošta, na tra ti  Král. 
Hradec — Ostroměř. 
Školy: jediná kame- 

Zmak m&sta Hořic. nicko-SOChařská Šk.
v ČSR., obchodní 

akademie, pokračovací prům yslová, stř. 
hosp. šk. Vesna a j. Peněž, úst., hosp. 
zálož., měst. spořit. P rům ysl textil., k a 
menický, výroba hraček hoř., dílny zá- 
meč., tov. na  b rda  a  paprsky, slévárny, 
pila, m lýny, pivovar, výroba hořic. t ru 
biček. V okolí četné lomy známého pís
kovce hoř., z něhož v m ístě a  okolí m no
ho pom níků. Ovocnářství třešní a  jabl.
H. do 1143 vystřídaly řadu  šlecht, m a ji 
telů; po bitvě na  Bílé hoře prodány 
Albrechtu z Valdštýna, po něm  v m aje t
ku král. komory, 1635 prodány pánům  
Strozziům ze Streitenthalu , z jejichž rodu 
Petr (f 1664) odkázal všechny s ta tky  fon
du invalidů  důst. a  vojínů (nadace u s ta 
vena 1714 a za Karla VI. 1730 p řikázána 
účelu určeném u, a 1930 polož. zákl. k á 
men k nové invalidovně). Město trpělo 
častými požáry.

Hořice, o. v Č., okr. Ledeč n. Sáz., 412 
č. ob.

Hořice n a  Šum avě (Hóritz im Bóhmer- 
walde), ms. v Č., okr. Český Krumlov, 
1017 ob. (23 č.). Poutn í kostel n a  Rand- 
lesberku (777 m), pašijové h ry  od r. 1893; 
elektr., tov. nábytku, pila.
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Hořický Alois, pseud. Aloise Adlofa.
Hořický Jan  (f 1558), fa rá ř  v Praze, 

homiletický spisovatel český Napsal: SV. 
Čypriána kázání o důstojnosti večeře 
Páně (1558).

Hořický Jan, ps. Jan a  Iv. Janovského.
Hořičky, o. v C., okr. Náchod, 475 č. ob. 

Chirurg, ústavy, výroba lněného a bavl. 
zboží, tov. nábytku.

Hořičky (Hórwitz), o. v Č., okr. Český 
Krumlov, 301 ob. něm.

Hořicová-Laudová Marie, o* Laudová- 
Hořicová M.

Hořín, o. v Č., okr. Mělník, 112 č. ob. 
Zámek mělnické větve Lobkoviců, s p a r 
kem a rod. hrobkou. Zdýmadia. Původ 
ně dvůr královnin  s  hosp., o němž zm ín
ka  již r. 1319.

H ořínek Antonín, současný povídkář a  
publicista katol.; od 1911 red. v Opavě.

H ořínek Vojtěch (1852—1903), cukrovar- 
nický spisovatel odborný, p ropagátor 
etické kultury.

Hoříněves, osada v Č., okr. Dvůr Král. 
n. L., 12 km  sev.-záp. Hradce Králové, 
624 č. ob. Zámek, hosp. dr. Pom níky pad 
lých Rakuš. a  P ru sů  ve válce 1866. S vý
šiny Rejdiště pohled n a  bojiště a  les 
Svib; na  návrší osady skupina  strom ů 
s kapličkou byla sm ěrným  bodem po
chodu arm. korunního prince prus. do 
bitvy u Hradce Králové.

H ořínský Jaroslav, pseud. Michala 
M arhana.

Hořínský, pseud. Josefa K arla  Haus- 
m anna.

Hořké prostředky (lat. Amara): ver- 
mut, pomeranče, enzian, kondurango, 
quassia  atd., které obsahují hořčík a 
dráždí chut.

Hořkom andlová silice, vyrábí se z m and 
lí, tedy jader d ruhu  P ru n u s  communis 
Fr. (Amygdalus c. L., m andloň obecná). 
J ád ra  obsahují glykosid am ygdalin  asi 
ve 4% (C20H27NO11). Tento za přítom nosti 
vody štěpí se enzymem emulsinem v si
lici hořkomandlovou s charakteristickým  
zápachem  a kyanovodík. Sil. h. používá 
se v lékařství a ve voňavkářství.

Hořkost, pocit chuťových ústrojů, jm e
novitě na  zad. části jazyka.

H ořlavina, látky pevné, kapalné neb 
plynné, buď v přírodě se vyskytující, 
neb uměle vyráběné, které zahřá tím  na 
určitou teplotu hoří, vydávajíce teplo 
neb světlo, neb obojí. Pevné h. jsou buď 
původu anorganického (fosfor, síra), neb 
organického (uhlí, dříví, rašelina).

z Hořovic Beneš ( t  1420), český k ron i
k á ř  a palestinský cestovatel. Zpracoval 
kroniku Jakuba Twingera z Kónigshofe- 
nu, do 1378. Neznámým pokračovatelem 
byla kron ika  dovedena do r. 1440. Obě

vyšly 1488 pod titulem  „Martimiani". 
Nové vyd. obstaral Palacký 1829. (Staré 
letopisy české.)

Hořovice, okr. město v Č., na  strán i př. 
břehu Červeného potoka, 360 m n. m., 
4890 ob. (4845 č.); sídlo okr. hejtm., ber
ního úřadu, soudu, fin. str., cejch, úř., 
pošta. Školy: zimní hosp., prům. pokrač., 

hospodyňská, učitel, 
ústav. Obč. záložna, 
okres, hospodář, zá
ložna. Stanice dráhy 
P ra h a —Plzeň. P rů 
mysl: želez, slévár
ny, smaltovna, s ir 
kárny, továrna na 
nábytek, truh lárny , 
vodní mlýny, pivo
va r  a j. Kdysi s tře 
disko výroby cvočků 
cvočků a hřebíků. 

S tarý  zámek asi ze XIV. století, prý 
rodný z. Jiřího z Poděbrad, chrám  sv. 
Jiljí ze XVII. stol., Loreta, klášter f ran 
tiškánský, kostel sv. Trojice z r. 1674. 
Hist. dokl. o h. h radu  z r. 1243. Panstv í 
h. vystřídalo řadu  šlecht, m ajitelů, po 
bělohor. konfisk. prodáno M artinicům, 
pak přešlo v maj. p ánů  z Vrbina, 1852 
prodáno kurfirs tu  hessenském u a přešlo 
v maj. kn ížat hanavských. Město několi
k ráte  vyhořelo, 1634 a 1639 vypáleno 
Švédy. Východisko turist. ruchu k blíz
kým  zříc. Valdeka, Žebráku a  Točníku.

Hořovský Eduard  (1831—1896), český 
inženýr, odborný spisovatel o hornictví 
a hutnictví. Autor Slovníku horn.-hut- 
nického (1890). Ředitel dolů v Doubravě.

Hořovský Zdenko, Ing. (* 1863), býv. 
gener. ředitel Pražsko-železářské spol. 
v Praze. Byl dlouhá leta v cizině, v USA., 
Rusku a Itálii; r. 1905 vrátil se do Čech. 
Vynikající želez, odborník.

Hos Bartoloměj, sochař v Praze 1676.
Hosa Jiří (+ 1766), český virtuos na 

trubku, se svým bra trem  Tomášem 
(f 1778) ve službách K arla  Lotrinského

Hosák Ladislav (* 1898), čes. dějepisec, 
středoškol. prof., píše články místopis, 
a dějepis, do Časop. vlast. sp. m usejn. 
v Olomouci, Č. M. Mor., vydal H usto 
pečský okres 1924, Dějiny moravského 
Slovenska a j.

H osanna (hebr. hošianná), pozdrav, 
jímž Židé vítali Krista, vjíždějícího do 
Jerusalém a (Matouš 21, 9; Marek 11, 
9, 10).

Hoser Josef Karel E duard  (1770—1848), 
český lékař, zeměpisec, cestovatel a sbě
ratel obrazů, jež věnoval Spol. vlast, 
přátel um ění 1844. Psal mnoho o geo
logii Čech.

Znak města 
Hořovic.
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Hdschl Cyril (* 9. II. 1886), čes. spiso
vatel, nak ladate l v Klatovech, vyd. sb ír 
ku Reformátor. Píše eubiotická pojedná
ní a zabývá se mystikou. Někdy používá 
pseudonym u: Kristoslav Přím ý.

Hosiáš, 1. izraelský prorok, působil 
v severní říši, m ladší vrstevník proroka 
Amose, předpovídal jako tento pád Izrae 
le, ale projevoval naději, že B ůh se ujme 
svého kajícího lidu; — 2. poslední král 
izraelský (720—722).

Hosín, o. v Č., okr. Čes. Budějovice, 
696 č. ob.

Hoskoran, pseud. Jána  B uriana.
Hoslovice, o. v Č., okr. Strakonice, 

412 č. ob.
Hosov (Hossau), o. na Mor., okr. J ih la 

va, 711 ob. (407 č.). Lihovar.
Hospic (lat. hospitium , útulek)), zaopa

třovací ústav  nemocných a  chudých; 
m alý  řádový dům  pro pocestné mnichy, 
dále budovy n a  důležitých alpských  p rů 
smycích, založené m nichy  k ubytování 
pocestných (Sv. Bernard).

Hospitace (lat.), návštěva, docházka. 
IL správců škol záleží v návštěvě hodin 
m ladých učitelů a vede nad jejich peda 
gogickou činností osobní kontrolu. — H. 
dívek. Podle nařízen í z r. 1897, byla  po 
volena m im ořádná  návštěva  děvčat n a  
školách středních. 1919 byla však z ru 
šena a  zavedena rovnoprávnost s ch lap 
ci. — H. n a  vys. školách a přednáškách  
je docházka p řá te l a  zájem ců s tu d ia  n a  
podniky školy, k te ř í  nem íní sk ládati p ra 
videlných zkoušek. — H. v politickém 
klubu, spoluúčast na  politických akcích 
urč. s trany, bez formál. vstupu  do strany.

H ospitál („špitál" z lat. hospes), v k lá 
šteřích noc lehárna  cizinců; nemocnice.

H ospitan t a* hospitace.
Hospites (lat., n. coloni), hosté, nájem ci 

pozemků v Římské říši, svobodní sice, 
ale hospodářsky závislí na  majiteli. Sy
stém ten se udržel do 13. stol. Ve s t ře 
dověku nazýváni ta k  cizinci a cizí ob
chodníci.

Hospodař, starob, t i tu l  k n íža t v a laš 
ských a  m ultánských, uživ. v 15 století.

Hospodář, m aje tn ík  neb nájem ce hos
podářství.

Hospodářství, Q* rolnictví, zemědělství.
H ospodaření lesní, o* les.
H ospodářská akadem ie, Q* zemědělské 

školství.
H ospodářská válka, v ne jš irš ím  slova 

smyslu každý boj proti hospodářské pro 
speritě cizího státu. Může se vésti v m íru  
jako celní vá lka  uzavřením  hran ic  pro 
něk teré  produkty, jež cizí s tá t potřebuje 
vyvážet neb dovážet, nebo velikým  zvý
šením cla n a  ně, odm ítnu tím  dopravy

(transitu) určitého neb veškerého zboží 
nebo podrobením  jí těžkým  podm ínkám  
(Cromwelovy Navigační akty), odm ítá 
n ím  vystěhovalců cizího státu, jehož 
obyv. se dom a neuživí, a td . Vede obyčej
ně k  re to rs ím  (o*). Za skutečné  války lze 
h. v. vésti jednak  blokádou (Qa) a uza
vřením  h ran ic  (Napoléonův kon tinen tá l
ní systém), jednak, jde-li o nám ořního  
nepřítele, s tíhán ím  jeho obchodu n a  
moři (obchodní válka, k řižácká  válka, 
kaperstv í); dříve se dá la  též pustošením  
nepřá te lského  území a  n ičením  stá tn ího 
i soukrom ého m aje tku , jež nyn í však  je 
dovoleno jen z důvodů strategických, a 
taktických, zdá se však, že bude opět 
h rá t i  h lavn í ú lohu v budoucí válce ve 
vzduchu, kdy bom bardování důležitých 
hospodář, střed isek  nepřítelových bude 
m íti za účel znemožniti mu vůbec vedení 
války. Ježto v nejnovější době vedou 
válku nejen b ranné síly, nýbrž celé n á 
rody, je h. v. velmi důležitou složkou 
válčení, a  jak  ukázal p řík lad  h-é vyčer
panosti ústředních  mocností za světové 
války, složkou i rozhodující.

H ospodářsko-správní služba, v čsl. arm. 
ona část služeb, jež m á na starosti opa
tření výživy, výstroje, ústroje a ubyto 
vání arm., hospodaří těmito prostředky 
a penězi, účtuje a kontroluje. Obdobné 
služby slují v Rak. ókonomisch-admini- 
stra tiver Dienst, v Něm. Verwaltungs-, 
Rechnungs- u. Kontrolldienst, ve Francii 
Les Services ď adm in is tra tion  de l’armée 
a v Angl. Service of supply and control. 
Skládají se u všech s tá tů  jednak  z orgá
n ů  vůdčích a kontrolních, jež se nazý 
vají voj. in tendatu ra , a  z personálu vý
konného, k terý  provádí h.-s. si. u jed 
notlivých těles. V čsl. arm . jest inten- 
dantstvo (vesměs důstojníci) u správního 
odboru MNO. a u vyšších velitelství 
(zem., divisních a horských brigádních), 
kde se nazývají příslušné ú řady  inten- 
dance. Personál výkonný jest v čsl. arm. 
rozdělen na  proviantnictvo (důstoj., pod- 
důstoj. a mužstvo), jehož úkolem jest opa
třování potravin, píce a topiva u vojsko
vých těles, ú s tavů  a proviantních  skladů; 
dále na  důstojnictvo hospodářské služby 
(důst. a účetní rotmistři), k teří konají 
hospodářskou a účetnickou službu u těles 
a ú s tavů ; n a  důstoj. a  ro tm istry  účetní 
kontroly, kteří jsou přiděleni vyšším ve
litelstvím, a konečně n á  oděvnictvo (dů
stoj. a rotmistři), jež m á n a  starosti 
sklady oděvní, lůžkové a augmentační. 
Sklady a ústavy  jsou: divisní proviantní 
sklad (u každé divise, pro obilí, mouku, 
píci, konservy, palivo; jsou opatřeny pe
k á rn am i a obstarávají pečivo pro voj.); 
ústřední oděvní sklad (Brno); lůžkový
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sklad (Praha). Vojsková tělesa a ústavy 
vedou sam y svoje hospodářství (hospo
dářskou správu), zvi. komisemi, v nichž 
zasedá zástupce v.elitele dotyčného tě
lesa n. ústavu a jeden důstojník sp ráv 
ní služby jako hospodář. U menších 
jednotek (rot, eskadron, baterií, letek, 
tedy všeobecně setnin) jsou k tomu účelu 
účetní setniny (úč. rota, baterie atd.). — 
Účtuje se měsíčně a účty se zasílají 
k přezkoušení účetní kontrole intendancí 
zemského voj. velitelství; mimo to jsou 
kontrolní prohlídky v místě těles sam ot
ných. Nejvyšší kontrolu u MNO. vede 
kontrolní sbor voj. správy. — Intendan- 
ce vyšších velitelství, odborná úč tá rna  
MNO. (pro kontrolu odborných služeb, 
jako technická, zdravotnická a j.) a pen- 
sijní likv idatu ra  (pro pensisty, jejich 
vdovy a sirotky) jsou ú řady  h. s. služby. 
Za války se většinou opatřují prostředky 
k výživě z m ístních p ram enů; pokud ne
stačí, dopravují se zásoby ze skladišť 
v zápolí. Dopravu vede velitelství té které 
arm ády, jež ji diriguje do zásobovacích 
nádraží, odtud pak do středisk zásobova
cích (blíže k arm.), jež rozesílají zásoby 
divisím a j. velkým jednotkám . Diviše 
m á svoji intendanci, jež spravuje hospo
dářské ústavy (přijímají a rozdělují zá
soby vojskům, kupují, po př. vyrábějí a 
zabavují potřeby z m ístních zdrojů), pol
ní pekárny  pro pečení chleba pro kaž
dou divisi, ústřední jatky, divisní p ro 
dejny (pro věci, jichž vojín nedostává 
přímo od státu) a  divisní pokladna (Q* 
též etapa, kde je schém a těchto ústavů). 
Pro výchovu důstojníků h. s. služby jsou 
v čsl. arm. tyto školy a učiliště (Q* též 
vojenské školství v ČSR.): Vysoká škola 
in tendanční (Praha); školy pro výchovu 
důstoj. h. s. služby z povolání a podobné 
školy pro důst. v záloze a rotmistry.

H ospodářská správo věda nás učí, jak 
nejlépe jest nutno hospodářský podnik 
spravovati, aby bylo docíleno největšího 
výnosu. U nás položil jí základy vědecké 
dr. J. B. Lambl (a*). — Lit.: V. Teklý, 
Hosp. správověda (1912), Dr. Novák, Ing. 
S tříbrný a Ing. Zimák. Zemědělská sp rá 
vověda (1923).

H ospodářská družstva, Q* zemědělské 
družstevnictví.

Hospodářská politika ^  politika hosp.
H ospodářská soustava o* soustava hosp.
Hospodářské instrukce, Q* instrukce 

hospodářské.
Hospodářské společnosti, 1. Česká 

hospod, společnost Q* Ústř. hosp. spo
lečnost česká; — 2. Hosp. společnost mo
ravská O* Moravská hosp. společnost 
v Brně.

Hospodářský zeměpis, jako podstatná 
část zeměpisu člověka čili antropogeo- 
grafie, zabývá se rozšířením všech hospo
dářských zjevů a  jejich vzájemných 
vztahů na povrchu zemském. Podle h lav 
ních oborů hospodářského života roze
znáváme pak jako jeho součásti zeměpis 
výrobní, týkající se prvovýroby (země
dělství s dobykářstvím, lesnictví, hor
nictví, rybářství) a prům yslu, zem. spo
třební, zem. obchodní a zem. dopravní.

H ospodářství trvalé v lesnictví (něm.: 
Dauerwald-W irtschaft), princip stálosti 
hospodaření s b ran ím  požitků bez po ru 
šení podstaty  sta tku  (půdy), opětným 
zmlazováním porostů a tím  i nejlepším 
zužitkováním ročního přírůstku . Oproti 
hospodářství občasnému, periodickému, 
kde výtěžek plyne v jistých obdobích ča
sových, tedy ne každoročně, poskytuje 
h. t. výtěžek plynoucí každým  rokem.

Hospodin, Bůh, Pán.
Hospodine, pomiluj ny, nejstarší česká 

duchovní píseň, pocházející podle Z. Ne
jedlého (Dějiny předhusitského zpěvu, 
1904) z XII. stol. O původu jejím  koluje 
mnoho domněnek. Někteří ji připisovali 
sv. Vojtěchu, jiní v ní viděli vliv východ, 
bohoslužby, někteří opět v ní spatřovali 
zpěv lidu při latin, bohoslužbách. Jisto, 
že píseň je velmi stará, neboť text i n á 
pěv je k ra jně  jednoduchý. P rvní zápis 
její je z r. 1397.

Hospodyňské školy vychovávají dívky, 
aby mohly vésti rolnické domácnosti, 
o* ČSR.: Školy.

Hospozin, o. v Č., okr. Kralupy, 956 č. 
ob. Cukrovar, zámek z r. 1670, dvůr s ov
čínem, hosp. dr.

Hospříz (Kópferschlag), o. v Č., okr. 
Jindř. Hradec, 223 ob. (12 č.).

Hosta Tratt. (Funkia, bohyžka), rod 
rostlin lilijovitých (Liliaceae). U nás 
v zahradách  a sadech jsou někteří zá 
stupci tohoto Čínsko-japonského rodu, 
obsahujícího 5 druhů. Husté, okrouhlé

Bohyžka. 
a) kvetoucí rostlina, b) list, 

c) jednoduchý květ.
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trsy řap íka tých  listů  se široce vejčitou 
čepelí, jíž p rostupují silné obloukové 
nervy. Trubkovité květy seřazeny v jed 
nostranný  řídký hrozen. H. coerulea 
Tratt. (b. modrá) se zelenými neojíněný- 
mi listy. Listy často bělavé vroubené, neb 
žlutozeleně pruhované. Květy lilákovité. 
Listy více kopinaté m á H. japonica Voss. 
(b. japonská). Sivě ojíněné velké široké 
listy m á H. Sieboldiana Engl. (b. Sie- 
boldova).

Hostačov, o. v Č., okr. Čáslav, 221 č. 
ob. Cukrovar.

Hostaš Karel, JUDr. (* 11. III. 1853), 
advokát v Klatovech, řed. měst. m usea 
a  konserváto r min. školství; býv. s ta ro 
s ta  m ěsta  i okresu, zakladatel m. musea, 
vynik. sociální a k u ltu rn í pracovník, čin 
ný li te rá rně  v oboru histor. pam átek, 
místopisu a  k u ltu rn ích  dějin Klatovska. 
Vydal soupis pam átek  uměl. a  h is tori
ckých v okrese klatovském  (1899), suši
ckém (1900), domažlickém (1902) a přeš- 
tickém, mimo nesčetné řady  menších po
jednán í v P am átk ách  archeol. a  místo- 
pisných.

Hostašovice, o. n a  Mor., okr. Nový J i 
čín. 570 č. ob.

Hostavice u  P rahy , okr. Praha-Venkov, 
208 č. ob.

Hostec, o* Polyarthritis .
Hostějeves, o. v Č., okr. Jindř. Hradec, 

232 č. ob.
Hostěnice, o. v Č., okr. Roudnice, 257 

č. ob.
Hostěnice, o. na  Mor., okr. Vyškov, 596 

č. ob.
Hostěradice, o. v Č , okr. Jílové u P r a 

hy, 254 č. ob.
Hostěradice (Hosterlitz), o. .na Mor., 

okr. Mor. Krumlov, 1258 ob. (70 č.).
Hostěrádky-Rešov, o. n a  Mor., okr. 

Vyškov, 728 č. ob. Cem entárna.
Hostětín, o. na  Mor., okr. Uh. Brod, 

266 č. ob.
Hostíce, o. n a  Mor., okr. Šumperk, 799 

č. ob.
Hostice (Geszte-te), o. n a  Slov., okr. 

Feledince, 725 ob. (27 čs.).
Hostíčkov (Hetschigau), o. v Č., okr. 

P laná, 295 n. ob.
Hostie, o. n a  Slov., okr. Zlaté Moravce, 

959 čs. ob. Zámek Hrušov.
Hostie (z lat. hostia, sm írná  oběť), malá, 

okrouhlá, z nekvašené pšeničné mouky 
upečená oplatka. Užívá se jí místo 
chleba od 12. století v katolické církvi 
při mešní oběti a p ři p řijím ání, v lu- 
theránské  církvi při večeři Páně.

Hostim, ms. na  Mor., okr. Mor. Budě
jovice, 731 č. ob. Zámek, zřícenina hr. 
Bukovina.

Hostin, o. v Č., okr. K ralupy n. Vit., 
455 č. ob. Barokní hřbit. kaple z r. 1746 
a  rom. got. kostel.

Hostin, o. v Č., okr. Mělník, 403 č  ̂ ob.
H ostina, slavnostní hody; ne js ta rš í h-y 

byly pohřební hody a  obětní nebo ch rá 
mové. Později shromažďovali se při 
slavnostních příležitostech přátelé a p ř í 
buzní ke společným hodům.

Hostince (hospody), domy, jejichž m a 
jitelé (hostinští) provozují živnost tím, 
že cestujícím  poskytují nocleh nebo jen 
jídlo. — Dějiny. Vlastních h-ů ve s ta ro 
věku nebylo; cestující však m ohl žádati 
pohostinství. Nicméně byly v Řecku již 
značně v dávných dobách ústavy, kde se 
lidé scházeli, nebo také kde se přenoco
valo. (Pandokee, katagogie, bangalos.) 
U Ř ím anů zakládali s ta tk á ř i  při velkých 
silnicích budovy, poskytující přístřeší 
(mansio) nebo určené pro vým ěnu koní 
(mutatio) a p ronajím ali je. Ve městech 
byla p řís třeš í pro koně (stabula) a ve
řejné budovy hostinské opatřené lázně
mi (deversoria). — Ve středověku byly 
h. zařízeny jen nouzově, líp vypravena 
byla jen obchodní s třediska, ř íšská  m ě
sta  a  lázně. — Hotely novověku vzni
kaly v 17. stol. napřed  v Paříž i a brzy 
byly napodobeny v jiných zemích. Zvlá
ště železniční provoz povznesl m im ořád 
nou m ěrou hotelové zřízení.

H ostinné (Arnau) okr. m. v pol. okr. 
vrch labském  s 4.053 ob. (226 č.). Velká 
továrna  n a  pap ír  (Eichmann); textilní 
a  kovodělný prům ysl. S taré  město, zalo
žené r. 926, kdež zemřel Soběslav II., a  
které Žižka r. 1423 m arně  obléhal, se 
zám kem  z r. 1500 a  starobylou radnicí 
se sochami obrů.

H ostinská  živnost, koncesovaná živ
nost, k te rá  opravňuje  podle živnost, řádu  
prodávati pokrm y a  nápoje, přechová- 
vati cizince, atd.

Hostinský Bohuslav, PhDr. (* 5. XII.
1884), český m atem atik , profesor teore
tické fysiky na Masarykově universitě  
v Brně. U veřejnil četné práce ze všech 
oborů m atem atiky , geometrie a  fysiky. 
Hl. díla: Diferenciální geometrie křivek 
a ploch (1915), Geometrické pravděpo
dobnosti (1926), M echanika tuhých  těles 
(1924). O centráln ích  silách (1922), O p rav 
děpodobnosti zjevů, jež jsou spojeny 
v Markovovy řetězy (1929), O světle (1929).

H ostinský Otakar, PhDr. (* 2. I. 1847 
v M artinovsi u Budyně, f  19. I. 1910 
v Praze), profesor estetiky na univ. 
v Praze. Je klasikem  české estetiky, ob
zvláště hudební. Studoval v Praze a 
v Mnichově, býval vychovatelem v R a
kousku, Německu a Itálii, na  pražské 
universitě  působil od r. 1877. P řednášel
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o svém oboru též n a  malíř, akad., um.- 
prům . škole a konservatoři. P řija l od 
H erbarta  a proti herbartovcům  empi
rickou metodu a dovršil ji estet. experi
mentem, dokonalejším než pokusy Fech- 
nerovy. Budoval estetiku jako vědu 
o um ění souborném, vzcházejícím ze 
smyslových vjemů všeho druhu, hlavně 
sluchových a zrakových. V hudební 
teorii vycházel z R. W agnera, v úvahách 
o výtvarnictví od Gottfrieda Sempera. 
Spisy: Das Musikalisch-Schóne (1877), 
Die Lehre von den musik. Klángen (1879), 
H erbarts  Aesthetik (1891), O významu 
prakt. ideí Herbartových (1881), Šest roz
prav  (1877), Epos a d ram a  (1881), O význa
mu prům yslu  uměleckého (1887), O rea 
lismu uměleckém (1891), Čtyři rozpravy 
(1894), O socialisaci um ění (1903), Umění 
a společnost (1907), Česká světská píseň 
lidová (1906). Z m noha hudeb. krit. a  
dějep. spisů nejdůležitější jsou ty, jimiž 
vyložil podstatu a význam  tvorby B. 
Smetany, v níž viděl sloučenu duchovou 
národnost s moderností: Bedřich Sme
ta n a  a jeho boj o mod. českou hudbu
(1901), O čes. deklamaci hud. (1882), 
H udba v Čechách (1900), Česká hudba 
(1909), Jan  Blahoslav (1896), Vzpomínky 
n a  Fibicha (1910) a j. Psa l též oper. li
breta, spolupracoval v čes. Mysli a j. 
Posm rtnou soustavnou estetiku H-ého 
napsal jeho žák prof. dr. Z. Nejedlý podle 
pův. rozvrhů. — Lit.: Česká Mysl VIII.,
XI.; Z. Nejedlý: Histor. dílo O. H. (Č. Č.
H. 1910); týž v Hud. Sborníku 1912, kdež 
uvedena bibliografie; F. X. Šalda: P a 
m átk a  O. H. (Novina III.); Z. Nejedlý: 
Vývoj est. názorů O. H. (úvod k H-ého 
Estetice).

H ostinský Petr Záboj (* 6. I. 1823 ve 
Velké Polomě, f  10. VIII. 1873 v Hnúšti), 
slov. básník. Studoval v Bratislavě a 
Levoči, misto do Němec, kam  byl otcem 
poslán, v rátil se do Bratislavy, kde po
m áhal Štúrovi při Slovenských Novi
nách. Po revoluci byl p ř i ja t  do s tá tn í 
služby a působil posledně od r. 1862 do 
r. 1867 jako hlavní slúžný v Rimavské 
Sobotě. Po vyrovnání byl ze služeb p ro 
puštěn a  žil v nouzi z malého odbytného, 
věnuje se lite rárn í tvorbě. Napsal d ram a  
Svatoslaviči (1869) a  hojně úvah  filosofi
ckých a literárně historických.

Hostinský, Záboj, pseud. Pet. Kellnera.
Hostišov, o. v Č., okr. Votice, 76 č. ob. 

Dějiště znám é k n ih y  téhož jm éna od J. 
Herbena.

Hostišová, o. n a  Mor., okr. Holešov, 
300 č. ob.

Hostišovce, o. n a  Slov., okr. Rimav. 
Sobota, 358 čs. ob.

Hostišovice, o. v Č., okr. Blatná, 203 
č. ob.

Hostivař, část hl. m. Prahy-XIII., 3.138 
ob. (3.047 č.). Četné továrny, vinné skle
py. Bydliště dra  Ant. Švehly.

Hostivice, o. v Č., okr. Kladno, 1.789 
č. ob. Elektr., drátovna, šroubovna, lomy 
opuky, zám ek z r. 1734 s parkem . Druhdy 
stanice pošty z P rah y  do Norimberka.

Hostivín-Arnultovice (Amsdorf) o. v Č., 
okr. Vrchlábí. 529 ob. (18 č.). Zámek.

Hostivít, poslední ze sedm i nás tupců  
čes. knížete Přemysla-Oráče. Nevíme 
o něm  nic než jméno, jak  je uvádí O* 
Kosmas ve své kronice, pa trně  n a  zá 
kladě tradice lid. pověstí. Sporu o to, zda 
je smyšlenkou Kosmovou, a pokusům  
o datování jeho vlády je věnována bo
hatá  liter. O* v . Novotný: Čes. dějiny, I.,
1., str. 261.

Hostivít Fr., pseud. Fr. Táborského.
Hostkovice, o. n a  Mor., okr. Olomouc, 

205 č. ob. Tov. ovoc. konserv.
H ostnik Davorin (* 14. IX. 1853), slo

vinský literát. R. 1880 odešel do Ruska 
jako profesor a od r. 1914 se o něm neví. 
Psal články a feuilletony do různých 
časopisů. Vydal „Ročni rusko-slovenski 
slovar s k rá tko  slovnico ruskega jezika14 
(1897) a  „Slovensko-ruski slovar z Gra
m atiko slovinskega jezika (1900, 1901).

Hostlovský Coelestin Josef (1775—1812), 
čes. fa rá ř  a  spisovatel duchovní. Působil 
ve Sv. Janu  pod Skálou.

Hostokryje, o. v Č., okr. Rakovník, 296 
č. ob. Uhel. doly (Ludvík).

Hostomice, ms. v Č., okr. Duchoov, 3787 
ob. (2223 č.). Hnědouh. doly, skelné hutě, 
četné cihelny.

Hostomice, m. v Č., okr. Hořovice, 1964 
č. ob. Výroba kož. rukavic, tov. výr. cvoč
ků, pivovar. — Pův. osada „V starých 
městech14 při vsi Skřípěl, od poč. 14. stol. 
městečko, vysazeno Vilémem Zajícem 
z Valdeka. Na město povýš, za Rudol
fa II. Svého času živé cvočkářství, k teré 
ale v posl. době zaniká.

Hostouň (Hostau), m. v Č., okr. Horš. 
Týn, 1145 ob. (56 č.). Zámek, pivovar se 
sladovnou, voj. hřebčín, posádková sp rá 
va; tkalcovství a cvočkářství; J iř í z Gut- 
š te jna  a  Protiva Černín z Chuděnic dali 
městečku četné výsady, aby zabránili po
němčení a  udrželi český jazyk (do 17. st.).

Hostouň, o. v Č., okr. Kladno, 1243 č. 
ob. Tov. kůže, strojů, lihovar, výr. po
dešví, koželužny; zámek.

H ostounský (Hostovius) B altazar (* 1534 
v Horš. Týně, f  1600 v Chomutově), čes. 
jesuita, horlivý pracovník katolické re 
formace v Čechách; psal a  bojoval proti 
české konfesi. Z jeho m noha  spisů hl.: 
Sv. A ugustina  t r a k tá t  o m arnosti věcí
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světských, K niha o vyučování k ře s ťan 
ském a Pravidlo Tovaryšstva Ježíšova.

H ostounský Jan, m alíř  v Plzni, 1733.
H ostounský Jan  Q* Peit Jan.
H ostounský Václav, m alíř  v Plzni, 

1700—13.
Hosťovce, o. n a  Slov., okr. Zlaté Mo

ravce, 576 čs. ob.
Hostovice, o. v Č., okr. Pardubice, 381 

č. ob.
Hostovice (Hottowies), o. v Č., okr. 

Ostí n. L., 383 n. ob.
Hostovice, o. n a  Slov., okr. Snina, 628 

ob. (101 čs.).
Hostovlice, o. v Č., okr. Čáslav, 1132 

č. ob.
Hostovlice, o. v Č., okr. Čáslav, 245 

č. ob.
Hostovský Josef, PhDr. (* 9. VII. 1882 

ve Džbánově), iprof. v Praze, český spiso
vatel a  překladatel. Obírá se hl. ruskou 
literaturou.

Hostovský Karel (* 29. IV. 1892 v Lu- 
žanech u Jičína), m alíř. Žák prof. E. 
Dítěte a  K. V. Mašíka. P racu je  v ohoru 
grafiky a  uveřejnil též několik  odbor
ných pojednání.

H ostrup (ho-strop) Jens C hristian  (1818 
—1892), dánský lyr. básník, následovník 
rom antiků.

Hosty, o. v Č., okr. Týn n. Vit., 531 č. ob.
Hostýn, hora  s rozhlednou v sev.-záp. 

výběžku Moravských Karpat, vys. 736 m; 
s vrcholu ský tá  k rásný  pohled n a  Bez- 
kydy a Hanou. Ke zdejšímu k lášteru  a 
m ohutném u chrám u P. Marie (zal. 1748 
a obnov. 1895) konávají se slavné pouti, 
zajím avé národopisně, neboť jsou záro
veň pestrou přehlídkou krojů , hl. valaš
ských. V okolí H. byly učiněny bohaté 
nálezy archeologické.

Hosúsovo, o. na  Slov., okr. Tornala, 
582 ob. (83 čs.).

Hoszowski Konstanty (1805—1884), pol. 
dějepisec. Sp.: Žywot Ja n a  M uškáty
(1866) a  j.

Hošek F ran tišek  (1871—1895), český so
chař. Hl. dílo: pom ník Kozinův v Újezdě.

Hošek F ran tišek  Xaver, ThDr. (1827— 
1917), sušilovský spisovatel bohovědný, 
profesor pastorá lky  v Brně.

Hošek Ignác (1852—1919), prof. v Kro
měříži, český spisovatel. Studoval č. dia- 
lektologii. Hl. dílo: Nářečí česko-morav- 
ké (1900, 1905). Pokoušel se sestaviti jed
notnou slovanskou řeč, avšak bez úspě
chu (G ram m atik  der neuslavischen Spra- 
che, 1907).

Hošek Method (* 1860 v Doubravniku), 
fa rá ř  v Lišni, publicista  a  hom iletik mo- 
i avský.

Hošék Vojtěch, současný básník  kato 
lický, poštovní úředník  v Praze.

Hoškovice, o. v Č., okr. Mnich. H rad i
ště, 340 č. ob.

H ošťálek Inocenc (* 1872), s tarosta  Ko
menského v Praze; působil dlouhé leta 
ve Vídni jako význačný menšinový p ra 
covník, poštovní ú ředn ík  tamže do r. 
1918, kdy povolán do P ra h y  a jm enován 
ředitelem poštovního ú řad u  na  Hradě 
(P raha  IV.).

Hošťálek z Javořic Maxmilián, žatecký 
prim átor, člen českého odboje proti Fer 
dinandovi, popraven 21. VI. 1621. Jeho 
hlava visela v Žatci na  městské bráně 
do r. 1632.

Hošťálková, o. na  Mor., okr. Vsetín, 
1747 č. ob. Lomy. Chov dobytka.

Hošťálkovico, o. ve SI., okr. Hlučín, 
1156 ob. (986 č.).

Hošťálkovy (Gotschdorf), o. ve Slezsku, 
okr. Krnov, 540 n. ob. Zámek.

Hošťalovico, o. v Č.. okr. Čáslav, 
434 č. ob.

Hoštejn, o. na Mor., okr. Boskovice, 
240 č. ob.

Hoštejn, o. n a  Mor., okr. Zábřeh, 364 
č. ob. Tov. na  zprac. dřeva, tov. dřev. 
rour, el. dr.; zřícenina.

Hostíce, o. v Č., okr. Praha-venkov, 
257 č. ob.

Hoštice, o. v Č., okr. Klatovy, 278 č. ob.
Hoštice, o. v Č., okr. Tábor, 1006 č. ob. 

Lih., škrob., cement, zb.
Hoštice, o. v Č., okr. Strakonice, 417 

č. ob. Zámek.
Hoštice, o. n a  Mor., okr. Vyškov, 385 

č. ob.
Hoštice, o. n a  Mor., okr. Kroměříž, 539 

č. ob. Zámek.
Hoštický K ašpar Ambrož (Hosstice- 

nus), správce školy v Praze a Berouně 
koncem XVI. stol., hum anistický  příleži
tostný básník. Od 1608 žil v Polsku.

Hoštiná, o. n a  Slov., okr. Púchov, 488 
č. ob.

H ošfka (Hesselsdorf), o. v Č., okr. T a 
chov, 1195 n. ob.

H ošťka (Gastorf), im. v Č., okr. Dubá, 
1138 ob. (210 č.). Výr. opuk. dlaždic, v in i
ce, chmelnice.

Hoštýn, O* Hoštejn.
Hdte (franc.), hostitel, též majitel 

hostince neb restaurace. Table ďhóte, 
společný oběd.

Hotel (franc. hótel, otel), m ěstský dům  
venkovské šlechty podobný paláci, zvlá
ště ve Francii a  v Belgii, nyn í tolik co 
hostinec. H. de ville, radnice.

H oteliér (franc. otelijé), hostinský.
H otentoti (z hol. hotentots, „koktav í‘k, 

koi-koin vlastní jejich pojmenování),
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světle zbarvený čern. národ v již. Africe, 
jenž tvoří spolu s Křováky „světlou jižní 
Afriku11. — V četných domácích válkách 
a v bojích s německou vládou byli H. 
tak  zeslabeni, že r. 1909 v něm. území 
čítali 14.000 hlav. H. jsou kočovníci, cho
vající dobytek, lovci bydlící v polokulo
vitých chatrčích krytých rohožkami. Odí
vají se kožemi a jako zbraní používají 
vedle luku též jedovatých šípů, ky jů  a 
oštěpů. Každý kmen m á náčelníka, v ro 
dinách m á žena vedení. Staré nábožen
ství spočívalo v uctívání předků  a zví
řat. Jsou nyni většinou křesťané. Jejich 
řeč m á m laskavé hlásky. Lit. E. Ho
lub: Sedm let v jižní Africe (1880—81).

Hotchkiss Bejnam in Bern. (1826—
1885), am. inženýr a vynálezce kulometu.

Hotově, způsob placení penězi na  rozdíl 
od placení směnkou, šekem n. splátkam i.

Hotovost pokladní, součet hotových 
peněz určitého dne v pokladně se na lé 
zajících. P a tř í  k ní peníze papírové i 
kovové, a  ito jak  domácí, tak  i cizí. Výše 
h. p. uvádí se pravidelně jako první 
položka ak tiv  v účetním  přehledu. Jed 
notlivé závody stanoví si její výši oby
čejně každý den večer po uzavření ob
chodu. Se s tránky  právní pa tř í  k h. p. 
též veřejné dluhopisy. Důvodem k tomu 
jest skutečnost, že pravidelně jsou v ob
chodě a v peněžních transakcích  p ř ij í 
m ány jako hotové peníze pro důvěru 
v ně a  pro snadnou jejich prodejnost.

Hotovost vojenská (něm. Bereitschaft, 
fr. piquet, angl. picket), voj. část posádky 
(pevnosti, kasáren, lodi atd.) p řip ravená 
k tomu, aby v případě potřeby zakro 
čila (požár, nebezpečí, nepokoje atd.); při 
vážném nebezpečí může i celá posádka 
býti v h. shrom ážděna n a  svých m í
stech. Podobně v poli zvou se tak  oddíly 
předních stráží, jež jsou pohotový pod- 
porovati v boji h lavní stráže. IÍ. celé 
arm., lépe pohotovost, je s tav  její před 
počátkem nástupu, tedy soustředění její 
po mobilisaci. H. válečné lodi, totéž jako 
arm ování pevnosti: uvedení lodi do
stavu nutného  pro službu, zejm. váleč
nou. II. zemskou zvána dříve nejširši 
část zemské obrany, svolávaná jen v u r 
čitých případech ke konání vál. služby, 
na rozdíl od stálého neb vybraného voj
ska (žoldnéřů, rytířů).

Hotový Ferdinand M aria Ant. (* 1853 
ve Vescích), 1913 opat k láš te ra  prem on
strá tského  v Nové Říši, místopisec mor.

Hotowetz Rudolf, JUDr. (12. X. 1865), 
president Všeob. pensij. ús tavu  v Praze 
a č. národohospodář, min. pro zahraň, 
obchod v 2. vládě Tusarově a m in istr  
obchodu v úřed. vládě Černého. Zjednal 
si velké zásluhy po p řevra tu  o organi-

saci ú řadu  pro zahraň , obchod. Sp.: 
Rakouský problém (1916), Zahraniční ob
chod čsl. s tá tu  (1920), Úkoly naší politiky 
hospodářské (1922) a  č. j.

H otspur (angl., ho rká  ostruha), p ře 
zdívka, jíž zván, Sir Henry Percy, nej- 
s tarš í syn hr. Northum berlandského; 
padl v bitvě u Shrew sbury 1403.

Hottonia (žebematka), rod rostlin prvo- 
senkovitých (Primulaceae). H. pa lustris  
L. (ž. bahenní) je vodní rostlina, vzná
šející se ve vodě. Má prodlouženou lo
dyhu s hřebenitě peřenosečnými listy, 
končící nadvodním  stvolem s přesleni- 
tým  hroznem  bílých květů. Roste v Po
labí.

Hotze Friedrich, bar. (1739—1799), rak. 
gen., pův. Johann Konrád Hotz; pochá
zel ze Švýcar a bojoval v růz. službách, 
od 1778 v Rak., kde zřídil hu lány  a  stal 
se prvním  jejich plukovníkem  (1788); 
1794 přinu til  Desaixe k ústupu  za Rýn, 
1799 hájil Švýcarsko, porazil Massénu u 
W interthuru , přispěl k vítězství v první 
bitvě u Curychu, (padl však při p růzku 
m u před druhou.

Hotzendorf, Q* Hodslavice n a  Mor.
Hotzenplotz, o* Osoblaha, m. ve Slezsku.
Houba dalm atská je ku la tá  a  často 

slabě zploštělá. Je nejobecnější houbou 
mycí, je v Jaderském  moři, p ři  tun is 
kém a syrském pobřeží. Systematicky 
patř í mezi živočichy ze skupiny  hub ro 
hovitých (Ceratosa).

Houba korková, o* Suberites domun- 
cula.

Houba kovová, název pro jemně roz
ptýlené kovy (platina, ir id ium , zlato, 
stříbro), jichž se používá jako katalysá- 
torů (o*).

Houba levantská, odrůda pravé mycí 
houby (Euspongia officinailis L.). Tato 
pohárovitá houba je ve východní části 
Středozemního moře, u pobřeží syrské
ho, Kréty a  Cypru. Je velmi ceněna pro 
svou jemnost. Systematicky řad í se mezi 
živočichy do skupiny hub rohovitých.

Houba voštinatá, o* Sycon raphanus  
O. Schm.

Houby tvoří zvláštní skupinu  rostlin  
tajnosnubných, buněčných, vyznačují
cích se společným znakem: nedostatkem 
zeleně listové a žijících proto buď cizo- 
pasně nebo na  ústroj eninách odumřelých. 
Tvarem  liš í se mezi sebou velmi rozm a
nitě, neboť sledují všechny tvarové s tu d 
ně od nejjednodušší buňky až k složi
tým  tělesům  z pletiv. Přizpůsobují se ve
lice životním podm ínkám  a není proto 
žádné jiné skupiny  rostlinné, k te rá  by 
vykazovala tak  nepřehlednou rozm ani
tost tvarovou a proměnlivost. Na úplně 
vyvinuté houbě rozeznáváme čásť vege-



Honby 143 H oupačka

tativní, podhoubí a části plodné: plodnici 
či výtrusnici. Na povrchu nebo uvn itř  
plodnice tvoří buňky výtrusoplodné: 
roušku č. hym enium . Počet d ruhů  150.000.

Houba stoipko-
vřecJtatá. Výtrusná.

Houby dělíme n a  bakterie, hlenky, plíc- 
ně, houby stopkovýtrusné, vřeckaté, ne
dokonalé lišejníky, o* jednotlivé druhy  
hub.

Houckgeest (haukchest) (1600—1661), 
holandský m alíř. Má charak teristický  
způsob prostorového rozvržení děl.

H oudard  (udar) Georges (1860—1913), 
franc. hudební vědec.

Houdek Ant., JUDr. a  PhMg. (* 4. XI. 
1893 ve Zdíkově), čes. žurnalis ta ; redigo
val 1919—20 Zítřek, pak krá tce  tpoJit. část 
Lidových Novin; od 1920 redaktorem  tisk. 
odboru presid ia  minist. rady.

Houdek Fedor (* 5. VIII. 1877 v Ružom- 
berku), president Ústř. družstva v B ra ti 
slavě, k u ltu rn í  a  osvětový p ředpřevra to 
vý pracovník slovenský. R. 1919 byl čle
nem  mírové konference v Paříž i a za v lá 
dy Tusarovy min. zásobování. Věnuje se 
výhradně zeaněděl. organ, a  družstevní 
práci. P ředseda Slov. Nár. Rody.

Houdek F ran tišek  (* 1847 v Hracho- 
luskách  u Netolic, f  1917 v Praze), čes. 
fysik, středoškol. profesor, později m a ji 
tel továrny n a  fysik, stroje v Praze (od 
r. 1874), význam ný činitel m enšinový 
(1884 spoluzakladatel Národní Jednoty 
Pošumavské) a  národohosp. pracovník. 
Z odb. spisů: Dějepis Jednoty čes. m a te 
m atiků.

Houdek Ivan, Ing. (* 13. I. 1887 v Rů- 
žomberku), tovární ředitel, lite rárně  čin
ný  v oboru přírodovědy, národ, hospod., 
m ístní historie a  turistické literatury . 
Sp.: O výživě hospodářských rastlin  a 
o novovekom zemedelstve (1913), Vývin 
zeme a života (I. vyd. 1913, II. 1922), Pa- 
piěrový 'priemysel n a  Slovensku (1926).

H oudek Jan  (* 1869 ve Vysokém Mýtě), 
fa rá ř  ve Vyšerovicích, spisovatel homi- 
letický.

Houdek Jaroslav, pseud. Fr. S. P ro 
cházky

Houdek Josef (1762—1832), syn a  žák 
K arla  IL, český hudebník  a virtuos n a  
lesní roh.

Houdek Karel (* 1721 v Dobříši, f  1806), 
český virtuos n a  lesní roh; byl ve služ
bách panských, 1747—96 dvorním v irtuo 
sem v Drážďanech.

H oudek Vítězslav (* 1856 v Náměšti 
u Olomouce, ý 1919 v Brně), polit, úřed., 
posledně vicepresident moravského mí- 
stodrž., český spisov. histor., archeolog, 
v oboru m oravské vlastivědy.

Houdek Vladim ír (* 1870, f  1908 v P ra 
ze). nadporučík, čes. básník  melanchol. 
veršů; zanechal dvě sbírky básní: Vy
kvetly blíny, 1899, a V pavučinách 
nervů, 1901.

Houdek Vojtěch (* 1844 v Ilracho- 
luskách, f  1903 v Tachlovicích), farář, 
spisovatel homiletický.

Houdkovice, o. v Č., okr. N. Město 
n Met., 326 č. ob.

Houdon (udon) Jeane Antoine (1741— 
1828), franc. sochař.

Houf, v obecné mluvě označení h ro 
m adné skupiny  (lidí n. předmětů), ne- 
urovnané, ve shluku. Ve starob, váleč
nictví označení taktické jednotky, útočící 
pohrom adě v uspořádané formaci. V čes. 
válečnictví XIV. stol. sestával houf ze 
4 p rapo rů  po 400—500 mužích, též regi
m ent zvaný. V husitském  vojsku byl houf 
polovinou roty (jinak též zván korouhev) 
po 100 mužích, a vždy jednoho druhu 
zbraně. Označení h. též pro velké jed 
notky voj. útočné nebo zálohu (houf 
zbytný), h lavní nebo valný h., zadní h. 
a  přední h. (předvoj). Ve vojsku Švýcar, 
označ, velké takt. jednotky několika tisíc 
mužů. V podobném význam u houfec, 
označující oddíl m nohem  menší.

Houfnice (něm. Haubitze, pochází 
z českého houfnice; franc. obusier, angl. 
howitzer), u H usitů  krátké, železné ko
vané dělo, z něhož se střílelo kam enným i 
koulemi do houfů (odtud jméno); nyní 
strm onosné dělo k ra tš í než kanón a delší 
než moždíř. Q* dělo, str. 237—240, 242— 
243 a tabulky.

Houně, h ru b á  soukenná, vlněná látka, 
málo valchovaná a nepostřihovaná, po
užívaná h lavně na  pokrývky na  koně, 
lože, nohy, hrubší oděvy a pod.

Houpačka, nejobyčej. prkno, zavěšené 
na lánech nebo kov. tyčích, též loďky 
(americké h.), nebo síť (uvazuje se na 
stromy), nebo prostě prkno, uprostřed  
podložené.
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Houpačka, humorist, satir, časopis, vy
dávaný čsl. legiemi na sibiřské m agi
strále za redakce J. Davida; nyní téhož 
názvu humor, list, vycházející v Brně.

Houpáni, v obec. mluvě kolébání ne
mluvněte v náručí se s trany  na  stranu 
kyvadlovým pohybem. V tělocviku cvi
čení na hrazdě (pevné i visuté), nebo na 
kruzích.

Houppelande (franc., upland), dlouhý, 
řásnatý, napřed otevřený svrchní šat 
s pasem kolem beder, nošený ve Francii 
ve XIV.—XVI. století.

H ourá Jindřich Vlad. (* 1838 v Červ. 
Řečici, f  1917 v Jindř. Hradci), čes. spi
sovatel, měst. tajem ník  v Jindř. Hradci, 
kde horlivě se účastnil společ. a ku ltu r  
ruchu českého, překl. div. h ry  z franc. 
a polštiny, z větších prací znám á jeho 
histor. povídka Kališník.

Housa Vlad. (* 17. IV. 1874), čes. herec 
a divad. ředitel, působí u div. od r. 1891.

House Edward Mandeli (* 1858), severo- 
amer. politik a rádce Wilsonův, zástupce 
USA. na mír. konferenci a podporovatel 
čsl. snah  o samostatnost. Vydal svoje 
vzpomínky na  mír. konferenci.

House (Hause) Václav (* asi 1775 
v Roudnici, t  1847 v Praze), slavený čes. 
kontrabasista, od r. 1815 v Praze prof 
konservatoře a kontrab. divadla; vydal 
1828 v Drážďanech znam enitou školu pro 
kontrab. (1829 vyšla v Mohuči něm. a 
franc.) a řadu  cvičení.

House-boat, člun s  p říby tkem  a k a ju 
tami, sloužící za letní byt.

Houseník (písečník), Q* Arabis; též 
Potentilla  anserlna.

House of Commons a House of Lords 
(angl., haus of kchomens a h aus  of lords, 
zkrác. H. C. a  H. L.), poslanecká sněm ov
na  a sněm ovna lordů v angl. parlam entě.

Housenky O* motýli.
Houser (lumbago), n á h lá  a  p rudká  

bolest v bedrech a  kříži, překážející po
hybům  páteře. Jde o hostec bederního 
svalstva. Léčení: klid n a  lůžku, použití 
horka, masáž, elektřina, lázně, zvláště 
parní, na tírán í.

Houser F ran tišek  (* 28. III. 1864 v Krči), 
český politik, kom unista, spis. a  ředit, 
obč. školy v. v., člen prvního revoluč. 
Nár. shrom. (za str. čes. soc. dem.); 1920 
—25 poslancem s trany  komunistické.

Houser Václav, JUDr. (* 22. I. 1871 
v Krči), čes. komunist. politik, právník  
a novinář, řed. okres, nemoc, pojišť., od 
r. 1925 senátor komunist. strany.

H ouska (Hauska), o. v Č., okr. Dubá, 
230 ob. (13 č.). Chmelnice.

Houska Josef, m alíř  v Praze, 1661—65.
H ouska M artin (zv. M artinek n. Lo- 

quis), čes. kněz tábořit., s e k tá ř  učení

chiliastického, h lása l pikhajrtské učení 
o svátosti oltářní, popíraje jsoucnost a 
přítom nost Kristovu ve svát. oltář., již 
prohlašoval jen za  p am átk u  Kristovu. 
Vystavování svát. o ltá řn í a  poklekání 
před n í prohlašoval za  modloslužbu. Se 
svými přivrženci (asi 300) uchýlil se r. 
1421 do Příběnic u Tábora. Podával sv. 
oltář, svým způsobem (věřícím na  ruku, 
ne do úst). Zatčen a  vězněn, v táborském  
kostele veřejně se zřekl svých bludů, 
znovu však je hlásal, byl pak ja t  se 
svým d ru h em  Prokopem a  21. VIII. 1421 
v Roudnici zabedněn do sudu  a  upálen.

Housko, o. na  Mor., okr. Boskovice, 
317 č. ob.

Housky, pečivo bochánkovitého tvaru, 
hladké nebo hvězdic., na  dvě poloviny dě
lené (žemle) nebo podlouhlé, pletené, 
z bilé pšeničné mouky, zadělané mlékem, 
tukem, droždím a solí, sypané solí, knih 
nem nebo mákem. Předeps. váha  48 gr.

Housle, jméno smyčcového nástroje. 
Slovo h. značilo ve středověku nástroj 
poněkud odlišný. Nynější housle sk lá 
dají se ze svrchní a  spodní desky, jež 
jsou obě vyklenuté. Spodní je javorová, 
vrchní sm rková. Obě jsou dohromady 
spojeny luby (loubky) z javorového dře- 
va. Dřevo je lakováno, aby zůstalo su 
ché. Mezi oběma otvory ve prostřed je 
duše, ku la tý  dřevěný sloupek, jenž za
braňuje  příčním u chvění resonančních 
desk. Úzké prodloužení těla houslí se 
zove krk, n a  jehož vrchu je upevněn 
hm atník, přes nějž běží struny. Tyto jsou 
upevněny na  s tru n n ík u  a kobylkou jsou 
zdviženy. H lava houslí obsahuje kolíky 
k upevnění strun. Stavba houslí dosáhla 
největší dokonalosti v Itálii a Tyrolsku. 
Z m istrů  italských nejvíce vynikl Stradi- 
vari, po něm  jiní m is tř i  v Cremoně. Q* 
hudební nástroje. Lit.: Lůtgendorff, Die 
Geigen und  L autenm acher (1904).

Housličky, středověký nástro j mučicí, 
používaný za dob ú trpného práva. Deska 
dřevěná v obryse podobná houslím, se 
třem i otvory, střední pro h lavu  (krk), 
dva menší po ruce. Q* Dalibor.

Houslový klavír, hudební nástro j, vy
nalezený Ilupfeldem (Phonoliszt-Violina); 
obsahuje 3 housle a rotační k ruhový  sm y
čec. Tlak p rs tů  nahrazu jí klapky.

Houslový klíč O, noty.
Houston, severoamer. město v Texasu, 

středisko bavlnářského obchodu s b u r 
sou, cukrovarství a obilní trh. Zal. r. 
1837. Má nyní kol 160.000 ob.

Houston David F rank lin  (* 1866), amer. 
s tá tn ík  a univ. profesor; min. zeměděl
ství a financí. Podporovatel našich snah 
a přítel Masarykův.



H m yzožravci.

Tana (Tupaia tana). R ejs-ck  s lo n i  (M a c r o sc e l id e s  t y p ic u s ) ,

1. 3. 2.

1. R e j s e k  o b e c n ý  (S o r e x  a r a n e u s ) .  —  2. R e j s e k  d o m á c í  (C ro c id u ra  r u s s u lu s ) .  —  3. R e j s e k  v o d n í .
( N e o m y s  f o d ie n s ) .

Příloha Nového ve lkého Ilustrovaného slovníku naučného.



H ovězí dobytek .
Anatomie.

1. Řezáky
2. Přední stoličky
3. Zadní stoličky
4. Kost nosní
5. Kost mezi- 

čelistní (malá 
kost čelástní)

6. Horní kost če
lí stn i

7. Dolní kost če- 
listni

8. Oblouky nad- 
očnicové

9. Dutina očni- 
cová

10. K o s t  lebeční
11. Jařmový 

oblouk
12. Kost spánková
13. Hřeben týlni
14. Kost týlni
15. Obratle krčni
16. Obratle hřbetní
17. Obratle be

derní
18. Kost křížová
19. Obratle ocasní
20. Žebra (13 párů)
21. Kost hrudní
22. Oblouk žc- 

bernl

23. L o p a t k a
24. Hřeben lopat- 

kový
25. Vnější svalový 

hrbol kosti ra- 
inenní

26 . Kost ramenni
27. Ivloub r a m e n n i
28. Kloub loketní
29. Okovec loketní
30. Kost vřetenni 

(podloketní)
31. Kost loketní
32. Kost předního 

kolena (zápěstí)
33. Kost háčkovítá
34. Přední kost ho

lenní s kosti 
bodcovou

35. Kosti spěnkové

36. K o s t i  k o r u n 
k o v é

37. K o s t i  pazm ehtni
38. H o r n í  k o s t  se -  

z a m o v á  (při-  
d a tná

39. D o ln í  k o s t  se -  
z a m o v á

40. V ý b ě ž e k  k y -  
če ln i

41. K o s t  k y č e l n i
42. K o s t  s e d a c í
43. K lo u b  k y č e l n i
44. K o s t  s t e h e n n í
45. V n ě j š í  hrbol  

s v a lo v ý  k o st i  
s t e h e n n í

46. Č é š k a  k o le n n i
47. V e lk á  k o s t  

b é r c o v á

48. Kost lýtková 
(malá kost 
bércová)

49. Kloub lileznový 
(nártni)

50. Kost patní
51. Zadní kost ho

lenní čili p řed -  
nártni

52. Kosti spěnkové
53. Kosti korun

kové
54. Kosti paenehtní
55. Boltec
56. čelo
57. Obličej
58. Nos
59. M u le c
6 0 . Lalok

I 61. Krk
62. Kohoutek
63. Včině se žilami 

vemennými
64. Pupek
65. Slez
66. Bachor
67. Moč. měchýř
68. Kniha
69. Čepec
70. Bránice
71. Játra
72. Plíce
73. Srdce
74. Průdušnice
75. Jícen
76. Slezina
77. Ledviny
78. ftif
79. Pochva

Tříděni a označení masa skotu.

1. N íz k ý  hřb et ,  pod n im  s v íč k o v á .  2. 
zad n í m a s o .  3. O s e k a n ý  o c a s .  4. S v r c h n í

Š p ičk a ,  
, sp o d n í

a. š p i č k a  hrudi. 14. Ž čb ro v ý  b o k .  15. K l iž k a  za d n í.
16. B o k  (p u p ek ) .

Tříděni masa telecího.

šá l .  5. K v ě t o v ý  šá l .  6. O řech . 7. K a r a b á č e k .  8. K u 
latá  p le c  a  p lá te k .  9. H rud i,  v y s o k ý  b o k .  10. V y 
s o k ý  h řb et  a  p lá t e k .  11. K r k .  12. P lá t e k .  13. P o d k r č í

T. ja k o s t :  1. k ý t a ,  2. h řb et  od le d v in y :
11. ja k o s t :  3. žeb ra  (k o t le ty ) ,  4. a  5. p lc c k o ;  

liIT. ja k o s t :  6. k r k ,  7. hrudi,  8. b ř icho :
IV .  j a k o s t :  9. h la v a ,  10. n o žk y .

Příloha Nového velkého ilustrovaného s lovníku naučného.
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Houška, láz. místo nedaleko St. Bole- 
slavě, s velkými lesy a železitým p ram e 
nem; založ. r. 1820. Letovisko.

H ouška Josef Vojtěch (* 1826 v Plzni, 
t  1876 v Olomouci), čes. spisov. pro m lá 
dež. Napsal mnoho povídek, p říručku  
rostlinopisu a přírodopisu. Jeho Nový 
g ra tu lan t vyšel v několika vydáních.

Houška Tobiáš (zvaný též Hausconius, 
Hauschkonius, Tusta Bohemus), (* asi 
1600 přímo v Domažlicích nebo okolí, 
t  29. XI. 1661), učený český exulant, spis. 
dějepisec. Byl rektorem  škol v Rakov
níce, 1626 vyznam enaný poeta laureatus 
caesarus, 1628 opustil vlast, žil postupně 
ve W ittem berku, Lipsku, Pernu, živě se 
vyučováním mládeže. 1650 přišel do 
Drážďan. Pracoval vědecky v oboru 
právně-historickém. Hlavní jeho dílo (ve 
dvou částech): I. d. Pensum  sacrum  
m etrorhytm icum  z r. 1648, IL díl Pensi- 
caci m etrorythm ici pars  a ltera  quinque 
Chiliadibus suspiriorum . Zachovány též 
jeho dopisy. P ram eny  a liter.: Dr. Ph. 
Rich. Beck: Tobias Hauskon, ein bóh- 
m ischer Exulan t a v Beitráge zur sáchs. 
Kirchengeschichte.

Houška Tomáš (* 1846 ve Vlčetíně, 
t  1905 ve Zbynicfch), farář, církevní 
historik.

Houška (Houschka, Hauschka) Vincenc 
(* 12. I. 1766 ve Stříbře, f  1840 ve Vídni), 
účetní rada  cis. statků. Znam enitý čes. 
hudebník (virtuos n a  čelo a baryton), 
podnikl mnoho koncertních cest a byl 
z prvních  dirigentů vídeňské Společnosti 
přátel hudby. Z m noha jeho skladeb pro 
čelo, baryton a j. vyšly pouze sonáty pro 
čelo a basu.

Houšť Antonín P e tr  (* 1857 v Bohusla- 
vicích), františkán, fa rá ř  slovenské osady 
v Houtzdale v Americe, církevní h isto 
rik  am erických Čechů.

H outm an (hautmen) Cornelius de 
(1540—1599), hol. nám ořník , podnikl r. 
1595 plavbu do Vých. Indie a obsadil 
Jávu pro Holandsko.

von Houw ald Christof Ernst, sv. p. 
(* 1778, t  1845), něm. básn ík  a  spisovatel, 
zemský syndik Dolní Lužice. Psal spi3y 
pro mládež, a vynik l v dram at, l i te ra 
tu ře  jako stoupenec t. zv. osudové t r a 
gedie.

Houžev (hůž, houž, houžka), zkroucený 
ohebný p ru t nebo slabší stromek, po
užívá se ke svazování vorů. Vyznačuje 
se pevností — houževnatostí.

Houževnatec, a* Lentinus.
Houžná (Hůblern), o. v Č., okr. P ra 

chatice, 320 ob. (10 č.).
Houžvic Jos., pseud. Jos. Houžvičky.
Houžvička Jan, církevní h istorik  čes., 

od 1875 profesor něm. reálky v Praze.

Houžvička Josef (* 1850 v Sadské, + na  
Žižkově 1898), farář, spisovatel apologe
tický

Houžvička Josef (* 1. X. 1870 v Sad
ské). Pseudonym : Josef Houžvic. Vydal 
prósy: Povídky o němé tváři (společně 
s b ra trem  K. Vikou) a dram atickou 
práci: V m rtvé sezóně.

Houžvička Karel (pseud. Karel Vika, 
* 1875 v Sadské), český spisovatel, učitel; 
věnoval se od r. 1890 výhradně literatuře, 
1902 redigoval České Polabí, r. 1922 sa 
tirický m ěsíčník Honza. Vedle drobné 
beletrie v různých časopisech napsal 
řadu rom ánů, cestopis, poznámek, lid. 
divad. he r  (s b ra trem  Josefem) a obráz
ků z učitelského ovzduší. P řek ládá  též 
z polštiny

Houžvička Václav (* 1. VI. 1887 v No
vé Smrkovici u Ostroměře, f  1927 v J ind 
řichově Hradci), český badatel v české 
předhistorii; správce městské e lek trár 
ny v Jindřichově Hradci. Psal články do 
časopisů o české předhistorii a byl čin
ný v sp iritualistických a národních 
společnostech.

Hovádek František , součas. kat. publi
cista, o rganisátor hnu tí k řestan . sociálů 
českých, k n iha ř  v Praze.

Hovenia Thunb., rod Rham naceí (ře- 
šetlákovité), obsahující jeden d ruh  H. 
dulcis Thunb., m alý strom  rostoucí v Čí-

a) kvetoucí

ně, Japonsku  a H im alájích; m á stále 
zelené listoví srdčitého tvaru, vrcholík 
a h rach u  podobné plody na  m asitých 
stopkách.

Hoverla (ukraj. hovirla), nej v. vrchol 
Poloninských Karpat, vys. 2057 m, a zá
roveň i nejv. hora Podkarp. Rusi; strm í 
na konci pohraničního hřbetu  Černé Ho
ry, jižně od Jablonického průsm yku. 
Vrchol je holý, svahy pokrývají poloniny 
(horské pastviny). Poněkud severněji 
nachází se o něco nižší Petroš (2020 m).

Hovězí, o. na  Mor., okr. Vsetín, 3567 
č. ob. Zámek Kaštýl. Největší obec na 
Mor., p řiléhá  ku Vsetínu.

c a b
Hovenia.

větev, b) detail květu, e) útvar plodový.

Nový  s lovník  naučný. — Svazek  IX. 10
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Hovězí dobytek čili skot, zahrnuje  ve
likou řadu  plemen a rázů, rozlišených 
vlivem místních poměrů hospodářských, 
půdních, klim atických a chovatelských; 
zvláště jejich vývoj a zušlechtění dálo 
se cílevědomou činností chovatelů za 
účelem získání rázů výkonnějších a 
zdravějších, jež pak pozvolna zatlačo
valy plem ena méně vyhovující. Přes to 
se však na  m noha místech uchovala 
i plemena původní. Povšechně lze děliti 
skot podle povahy jejich domova na skot 
nížinný a horský, anebo podle toho, k te 
rá  vlastnost užitková převládá, na skot 
m asný (žírný), mléčný a tažný; jednot
livé tyto vlastnosti se mohou různě 
kombinovati. Volba plemene pak závisí 
na  cíli chovatelském. Jako dojná vyni
kají tato plemena.: skot holandský, vý- 
chodo- a západofrýžský, simenský, bern- 
ský, švýcarský, algavský, bretaňský, 
ayrshirský, jerseyský a j. Skot žírný re 
presentují rázy: charolaiský, shorthom - 
ský, bílý skot norický, hornoinský, šles- 
vicko-holštýnský skot m aršový a jiné. 
Z tažných plemen bylo by jmenovati 
skot chebský, uherský stepní, ruské 
rázy a  jiné. Pro kom binované účely 
se hodí české červinky, skot kra- 
varský, bem sko-hanácký, pincgavský, 
la/vantský a j. V Čechách byly p ů 
vodní rázy značně zatlačeny většinou 
z ciziny dovezeným skotem nížinným, 
pak kravařským , bernsko-hanáckým  a 
pincgavským. Z rázů zemských m ají vý
znam  skot chebský, české červinky a č. 
mandlice, skot budějovický, sudetský a 
opočenský. České červinky jsou rázem 
m nohostranně užitkovým, střední veli
kosti, jemné stavby tělesné, s maxim ální 
dojností 5198 1 s 3.5% tuku; těl. váha 
prům ěrně 520 kg. Česká mandlice čili 
bělopružka jest pův. skot červenostra- 
katý s bílou a hnědě stříkanou hlavou, 
širokým  pruhem  na  hřbetě a světlejší 
barvy na různých partiích  těla. Skot 
chebský jest červ. ráz lehký nebo s třed 
ní váhy (375—525 kg), dobrý n a  žír a 
tah. Rozšířil se z Chebska po celém Po 
šum aví až k pomezí krušnohorském u, 
nyní však jest vytlačován červenostra- 
ka tým  skotem i na Chebsku. Skot budě
jovický jest rozšířen v jižních Čechách; 
barvy žluté nebo žlutošedé, vícestranné 
užitkový, avšak t. č. zanedbaný, takže 
jest zatlačován. Skot opočenský vznikl 
koncem 18. a počátkem 19. st. ve východ. 
Čechách kol Opočna křížením domácího 
skotu s býky bernskými a švýcarskými. 
Barvy jest šedé a černohnědé, váhy až 
600 kg, mléka dá asi 2500 kg, také dosti 
žírný. Skot sudetský, barvy červenohně- 
dé, vyskytuje se v sev. a vých. Čechách

a nazývá se též jizerským. Skot na Mo
ravě byl původně červený; křížením  se 
skotem šedým nebo hnědým  dál vznik 
jihom oravském u skotu světlobarevné- 
mu, na východě (Valašsko) pak vznikl 
skot žlutavohnědý. Ve střední Moravě 
podléhal křížení hlavně se skotem bern- 
ským a simenským, ač stále ještě se vy 
skytuje v původní nezměněné formě; 
váhy 300—500 kg, m léka dává asi 2000 
kg. Dnes převládá na Moravě červeno- 
s traka tý  skot, representovaný hlavně 
skotem kravařským , bernsko-hanáckým  
a hřbíneckým, na vých. Moravě skotem 
červeno- nebo černohnědým a slováckým 
skotem hnědočerným. Skot kravařský 
jest rozšířen v severo-vých. Moravě na 
Kravařsku, hlavně v okolí Fulneku a 
Nov. Jičína. Odtud pronikl hojně i do 
Čech. Jest to proslulý ráz tažný a žírný, 
barvy višňové červeno-strakaté, kůže 
jemné a měkké, k rátké a široké hlavy 
Váha krav  až 600 kg, mléka, asi 2500 1 
s 3.5% tuku. B em sko-hanácký skot roz
šířen jest nejvíce na  Hané a ve střední 
Moravě. Vypěstěn byl z pův. červeného 
skotu plánovitým křížením se skotem 
bernským  a simenským. Jest to zdatný 
ráz váhy až 600 kg, s dojivostí asi 2600 
kg (ojediněle i 4000 kg), tuku  3.6%. Býci 
se vyváželi do celého býv. Rakouska a 
v Čechách byl pomocí nich vypěstěn ráz 
bemsko-český. Skot hřbínecký chová se 
v sev. a sev.-záp. Moravě hlavně v okre
sech mor.-třebovském a zábřežském 
Hlava bílá s tmavými k ruhy  kol očí, j i 
nak barva  višňově-tmavočervená, část. 
bílo-strakatá, ocas bílý. Váha krav se po
hybuje mezi 450—500 kg, dojivost 2000 kg 
s 3.5—4% tuku. Výtečný ráz na  tah, ač 
i na žír se osvědčuje. Červený skot slez
ský jest původním  typem, tvořícím kdysi 
jednotku se sousedním skotem červe
ným, křížením  však zaniká. Na Sloven
sku a Podk. Rusi převládá skot stepní 
a importovaný montafonský. Stepní skot 
se pův. vyskytoval v již. Rusku, rozšířil 
se pak do Podolská, Sedmihrad, Uhei\ 
Rumunska, na  Balkán a do Itálie. Barvy 
jest světle- nebo tmavošedé a podle rázů 
různě velký a těžký. Kostra dlouhá a 
kostnatá  s dlouhými a stočenými rohy; 
je to ráz robustní a vytrvalý, pročež vy 
niká hlavně jako skot tažný. V Polsku 
převládá červený a hnědý skot polský. 
Uhry m ají skot stepní a simenský. V Ně
mecku, Holandsku, Belgii, Švýcarsku a 
Dánsku m á převahu výborný skot nížin
ný. Typem výslovně mléčným vyniká 
skot holandský a holandsko-frýzský, gro- 
ningský a rýnský. Holandský byl hojně 
zaváděn i u nás. V Německu zasluhuje 
zmínky skot východofrýžský (červeno- a
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černo-strakatý) s dojivostí až 3500 kg a 
s 3.1% tuku, skot jeverlandský, východo- 
pruský, západopruský (gdánský, pomo- 
řanský, braniborský, m eklenburský  a 
breitenburský), anglerský skot střední 
váhy s vysokou dojivostí, červený skot 
hornošlesvický a červený vestfálský. 
Jako žírný jest jm enovati veserský skot 
maršový, červený dolnorýnský, červený 
holštýnský skot m aršový a shorthorn- 
ský, ve Šlesviku pak velký s traka tý  skot 
virtemberský, algavský a francký, dále 
jednobarevný skot vogelsberský, waldec- 
ký, harcký, vogtlandský, bavorský, slez
ský skot odenvaldský, s traka tý  skot 
hinterwaldský, pincgavský, slezský, vo- 
geský a j. V Dánsku m á značný význam  
červený skot nížinný a červenobílý skot 
jutský. Švýcary m ají vynikající rázy 
skotu simenského, jem ný to ráz dojný, 
žírný i tažný (červeno- nebo žlutostraka- 
tý), hnědý skot eringský a výborný skot 
freiburský (též červenostrakatý). V Anglii 
se pěstují proslulé nížinné rasy  krátko- 
rohé (shorthorns), veími rané  (roční 
kus váží 700—800 kg), žírné i dojné, 
v různých rázech a s různým  zbarvením. 
Jest to především  skot červený (straky), 
šedý a nejčastěji smíšený tro jbarvý 
(roan). Vynikajícím  rázem  jest též He- 
refords, skot bělolící s červenými kruhy 
kol očí, s bílými zády, břichem  a oca
sem. Výbornou rasou žírnou jest skot 
devonský a northdevonský, sussexský 
tmavočervený nebo hnědý s kvítkem, 
ayrshire, výtečný ráz mléčný (až 5700 1 
s 3.5% tuku) a Kerry. Ostrovní skot jest 
representován rázy Jersey, Guernsey a 
Alderney, vesměs to skotem dojným. 
Z bezrohého skotu (polled cattle) ve Skot
sku jsou malé černé Galloway (žírný) a 
velký černý skot Aberdeen-anguský 
(dojný), rozšířené i v Norfolku a Suffol- 
ku. Ve Francii sev. vyniká skot lim bur
ský, furnes-am bašský a ardenský, mléč
ný červenohnědý ráz flanderský, těžký 
norm anský hnědostraka tý  skot žírný 
Cotentin (voli váží až 1900 kg) a červe
nostrakatý  skot augeský. V Bretagni se 
chová též m alý  dojný skot b retaňský 
barvy bílé a černostrakaté. Ve střední a 
jižní F rancii vyniká proslulý žírný skot 
charolaiský barvy  bílé, m alý  skot 
Camargue, skot limousinský, femelinský 
(žlutý, mléčný), garonnský  (tažný v b a r 
vě žlutavé a hnědošedé), gaskoňský (pla
vý skot tažný a žírný). Pyreneje m ají 
m alý  ráz aubracký a horský skot saler- 
ský, podobný chebskému.

Hovora Janko, pseud. Ja n a  Nerudy.

Hovorany, o. n a  Mor., okr. Hodonín, 
2320 č. ob.

Hovorčovice, o. v Č., okr. B randýs n. L., 
350 č. ob.

H ovorinus Jan, pseud. Jan a  Hovorky.
H ovorius Eliáš (* asi v pol. 16. stol. ve 

Výškově, f  1606 v Brně), čes. právnický 
spisovatel a katolický kněz; byl fa rá 
řem  a  kanovníkem  v Brně. Napsal r. 
1603 Sbírku nálezův mor. p ráva  zemské
ho (zachováno nouze v rukopise v m u 
seu moravském).

H ovorka Alois (nseud. Věkoslav Tře- 
m ošínský n. Alois z Drahejšova) (* 1844 
v Oslech u Březnice f  1904 v Praze), čes. 
spisov., bankovní úředník. Vydal Zapo
menuté rovy, Vzpomínky n a  H anuše hr. 
z Kolovrat, 1905, a j.

H ovorka Frant. Ladislav (pseud. Hor
ský) (* 19. XI. 1857 v Březnici u Písku, 
f  5. I. 1917 ve Steinhofu ve vězení za 
váleč. persekuce), čes. spisovatel, n a k la 
datel a  novinář. Zprvu redaktor a p a r 
lament. zípravodaj H lasu Národa, 1889, 
red. R uchu a Div. Listů, od r. 1895 k n ih 
kupec a  nak ladate l v Praze, kde hlavně 
usiloval o upevnění českopolských s ty 
ků; za války tu zřídil polsko-český se
kre tariá t. P řek ládal hojně z polštiny.

Hovorka Josef Miroslav (* 1848 ve Sta- 
tenicích, f  1914 v Praze), čes. spisovatel 
a bibliograf. Byl redaktorem , k n ih k u 
pec. účetním  a posledně ředitelem insert, 
kanceláře. Vydal práce bibliografické, 
l ite rárně  historické a  beletristické.

H ovorka Josef (* 1868 v Pohorovicích), 
fa rá ř  v I-Iamru, spisovatel bohovědný.

Hovorka Karel (* 1867 v Cholticích u 
Pardubic), český spisovatel, menšinový 
pracovník, řed. obč. školy v šouši u Mo
stu ; vypsal popřevratový boj o t. zv. 
Deutschbóhmen, 1918: Od Hor Krušných, 
řad u  beletrie, články monografické, vy
dal a životopisem doplnil Boh. Jelínka 
Milostné písně, r. 1926.

Hovorka Oskar, MUDr. (* 13. III. 1866 
v Praze), čes.-něm. lékař a  antropolog; 
od r. 1919 docent dětské anatom ie ve 
Vídni, odbor, vědec, spisov. Sp.: Anthro- 
pclog. orthop. MeBmethoden des Rúckens, 
1904, Geist der Medizin, 1915, a j.

Hovorková Marie (* 28. X. 1897), spiso
vatelka česká. Knihy: Dětství (1921), Svět 
za m ěstem  (1925), L avina (1927).

Hovorková Olga (* 1874 v Praze), čes. 
m alířka, žačka pražské a mnichovské 
akademie, m a lířk a  portré tů  a genrů.

Hovorková-Kaličová Zorka (* 1865
v Novém Sadě), srbská spisovatelka, vel
ká příte lkyně našeho národa, provdaná 
za českého lékaře, jež skoro půl století 
prožila v našem  prostředí, účastníc se 
veřejného života a  pracujíc horlivě na  
slovanském  sblížení. Redigovala „Srpsko
C.večeu, p řek láda la  z češtiny do srbštiny

10*
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a naopak, uveřejňovala i původní svoje 
práce. Žije teď v chorvatské Glini.

Kovové, domorodý km en na  M adagas
karu, obýv. vých. a stř. část ostrova. Je
jich řeč, fysické vlastnosti a zvyky u k a 
zují na  původ malajský. Na M adagaskar 
přistěhovali se z východu, pa trně  ze Su
m atry, ale není známo, v které době. Po
něvadž kmen Hova měl nejlepší schop 
nost přizpůsobiti se vyšší ku ltu ře  bílých 
přistěhovalců, dosáhl značného stupně 
vzdělanosti a ovládl v 18. a 19. stol. vel. 
část barevného obyv.; jeho řeč dosud na 
ostrově převládá. Francouzům  se H. pod
robili konc. 19. stol. teprve po vel. odpo
ru. Náboženství jsou křesťanského. Živí 
se hl. pěstováním tropič, plodin a cho
vem dobytka. Jejich počet se odhaduje 
n a  necelý milion.

Howard Henry (1769—1847), anglický 
malíř.

Howard Charles, Lord of Effingham 
(1536—1624), angl. admirál, vítěz nad špa 
nělským loďstvem v Canalu La Manche; 
dobyl Cadixu r. 1596.

Howardová (hauerd) Kateřina, pá tá  
m anželka J indřicha VIII., angl. krále.

Howe Elias (1818—1867), am erický m e
chanik, zprvu prostý s tro jn í dělník, je
muž se podařilo r. 1845 sestrojiti první 
upotřebitelný šicí stroj, pro jehož výro
bu založil 1863 v Bridgeportu továrnu.

Hoya R. Br., rod rost
linný z čel. Asclepiada- 
ceae (klejichovité). Oví- 
jivé liány se vstřícnými 
listy. Hlavně v tropech 
starého světa hojné, 
obývají i m ísta suchá, 
kde xerofytní přizpůso
bení jest vyjádřeno vy
tvářením  velkých p ř í 
zemních hlíz osních a 
zmenšováním lístků, n. 
nastane  ztluštění širo 
kých kožitých listů. U 
nás pěstována Hoya 
cam osa  R. Br. (perlucha, voskovka ob.) 
s ponínavým provazcovitým stonkem, 
bohatým i okolíky hvězdicovitých bílých 
kvítků s růžovou pakorunkou. Pěstová
no v bytech. H. rum phii je skleníkovou 
květinou.

Hoyer Ernst, JUDr. (* 1890 v Praze), 
čes.-něm. právník; od r. 1924 docent dějin 
veřej, a  soukrom. práva  středoevropské
ho práv. fakulty  a lektor soc. zákono
dárstv í lékařské fakulty  něm. university  
pražské. V r. 1923 spis: Prostitution.

Hoyer Fridolín (* 1868), maj. sportovní 
školy v Praze. R. 1893 založil na  Žižkově

rvní atletický klub Žižkov, nynější AK.
ižka. Jest atl. cvičitelem většiny praž.

klubů, cvičitelem čsl. voj., policie, fin. 
stráže atd. a první profpagátor těžké atle 
tiky a  rohovnictví, o jehož popularisaci 
u nás m á značné zásluhy.

Hoyer Henryk, 1834—1907, polský lé
kař, univ. prof. ve Varšavě, popularisá- 
tor embryologie a anatomie.

Hoyer Wolfgang, dvorský m alíř  v P ra 
ze r. 1599.

Hoza Fran tišek  (* 1843 v Libčanech, 
f  1914 v Praze), čes. m atem atik, prof. a 
ředitel středoškolský (posl. od 1895 na 
reálce na Malé straně); napsal a vydal 
řadu  učebnic m atem atiky, algebry a geo
metrie, a pro Časopis pro pěst. matem, 
a fysiky růz. články a pojednání z obo
ru vyšší m atem atiky a geometrie.

Hozdecký Josef (* 21. VIII. 1851 ve Vše- 
ni u Turnova), čes. novinář a  spisovatel; 
založil 1877 v Praze svobodom. list Světlo, 
který 1887 přenesl do Slaného a spojil se 
Svobodom. Občanem. Napsal několik svo
bodom. a protiklerikálních brožuru, hl. 
o vzniku a vývoji svob. zednářství.

Hozelec, o. na  Slov., okr. P oprad  ve Sp. 
Sobotě, 237 ob. (126 č.).

Hozjusz S tanislaw  (1504—1579), biskup 
warmiriský, účastník tridentského kon
cilu. Opera om nia (1584).

H. P. (HP), Q* Horše Power (hors 
phaur), koňská síla.

Hra, činnost, jejíž podstata  kotví v ni 
samé, obyč. prováděná za účelem rozptý
lení, pobavení neb tělesného cvičení nebo 
aby bylo přivedeno duševní rozčilení a 
vybití energie jiným zam ěstnáním  za
držované. Hry hazardní, h rané  za účelem 
výhry, nespadají pod toto vymezení. Hry 
možno děliti na  pohybové (dynamické; 
a klidné (statické, šachy, karty). Hry po
hybové m ají obyčejně účel tělovýchovný. 
Některé výchovné systémy (skauting) po
užívají hry k nacvičení různých obratno 
stí jak  tělesných, tak  i duševních. Zájem 
o h ru  vzniká instinktivně, mimo vybiti 
energie, převládá napodobování jiných 
činností nebo prvek anticipace vývoje 
(při h rách  dětských!). — Ve h rách  spor
tovních mimo zájem tělovýchovný p ře 
vládá prvek bojovný, snaha  po p řekoná
ní, vítězství. — Teorií her se u nás za
bývali: Klenka, Pelikán, Smotlacha, Svoj- 
sík, Prok. Bureš a j.

H ra divadelní, dram a, je básnický vý
tvor, předvádějící nějaký děj osobami, 
které mluví přímou řečí, provedený scé
nicky n a  divadle. Nejširší rozdělení na 
činohru a zpěvohru, podle povahy h. cha
rak tern í (tragedie, komedie char.), kde 
zápletka děje vzniká z povah jednajících 
osob, s ituační (trag. komedie, veselohry, 
frašky situační), jichž zápletky dějové a 
jich rozuzlení vychází ze situace, osudo
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vé (obyčejně trag. osud hrd iny  hry); vý
voj její souvisí s vývojem divadelního, 
dram atického um ění a herectví vůbec.

H ra hazardní, o* hazardn í hra.
H ra válečná (něm. Kriegsspiel, franc. 

jeu de la guerre, angl. war-game), voj. 
cvičení na  mapě, vzniklé z vál. šachové 
hry, pěstované hojně ve voj. F rid richa  II. 
Vynalezl ji poručík dělostř. v. ReiBwitz 
1S11 a předvedl tehdejším u korunním u 
princi (pozdějšímu cis. Vilému I.). Dopo
ručena byvši náčelníkem  gen. štábu  Muff- 
lmgem, rozšířilo se v prus. arm. a  v R u
sku velmi záhy (1824—25 h rá l  velkokníže 
Mikuláš s kor. princ. Vilémem v. h., před 
stavující tažení mezi Odrou a  Labem); 
velké strategické h. se h rá ly  v Berlíně 
1873—4, znám á je hra, konaná  1912, na  
níž se Moltke II. po prvé odchýlil od 
Schlieffenova (o*) vál. plánu, a hra, již 
řídil Suchomlinov před sam ou světovou 
\á l., z níž odvozováno, že car, nikoli vel
kokníže Nikolaj, převezme ve vál. nejvyš
ší velitelství. Postup hry  je tento: Ředitel 
h ry  (obyčejně vyšší štábní důstojník), 
kt. m usí dobře ovládat všecky otázky ve
dení vojska i tak tiky  ve své i cizích arm., 
stanoví na  mapě (generální, speciální n. 
p lánu, podle rozsahu hry) úkol a  situaci 
dvou proti sobě stojících s tran  (červené 
a modré). Zástupci obou protivných s tran  
pak buď podají napřed  písem ná řešení, 
jak  si představují rozvoj vál. událostí, 
nebo se přikročí hned ke hře. V prvním  
případě v dalším  průběhu hry  m usí ředi
tel respektovati řešení oněch hráčů, k te 
rá  si vybral a  provede h ru  s nimi, i když 
některé řešení se za h ry  ukáže nevhod
ným, neboť chybam i se hráči nejlépe učí. 
V druhém  případě určí ředitel p rvní s t r a 
ně přim ěřenou dobu, aby učinila  potřeb
né disposice (rozkazy, instrukce atd.). 
Hráč postaví pak značky své barvy  (zvi. 
pro každý druh  zbraně) na  p lánu  tak, aby 
odpovídaly jeho rozkazům. P ak  se p lán  
p řikry je  (v Anglii se h ra je  ve 3 m ístno 
stech, každá s tran a  m á svůj plán, k teré 
ho d ruhá  nespatří, a  třetí, n a  němž jsou 
značky obou, je v prostřední místnosti, 
p řís tupné jen řediteli hry) a d ru h á  s tran a  
je povolána, aby učinila  svoje disposice; 
při tom se jí o situaci protivníkově poví 
jen tolik, kolik by se asi dověděla v last
n ím  průzkum em  za skutečných operaci. 
Takto obě s trany  se s třída jí ve „skocích11 
trvajíc ích  1—15 m inu t (což ovšem závisí 
n a  řediteli hry), až ve 2—3 hodinách je 
h ra  skončena, t. j. dojde se k takové s i 
tuaci, že už zbývá jen taktické rozhod
nu tí bojem. Hru lze h rá t i  jen strategicky 
(kde taktické řešení se už neprovede), 
nebo též takticky, lze h rá t i  též pevnost
ní, zásobovací, sanitní, nám ořn í a j. v. h.

V každém  případě však při skončení hry  
odkryje ředitel celou m apu  a podá roz
hovorem krit iku  obou stran . Hrají se 
všecky úkoly vedení, počínajíc od brigá
dy až do velkých a rm ád; často se užívá 
historických přík ladů, řešených však 
s užitím  dnešní výzbroje, techniky, do
pravy atd. Existují též zvi. p lány  a mapy 
pro v. h. (na př. švédského setníka v. 
R idderstada), ale stačí dobrá m apa s po
drobným  terénem  a pochodové kružítko; 
za značky zbraní lze užíti barevných si
rek, různě nalomených. V. h. se pěstuje 
dnes ve všech arm. jako součást vyššího 
teoretického vzdělání důstojn íků; nejvíc 
so z ní však poučí ředitel. Lit.: Altrock: 
Das Kriegsspiel (1908), E. F. Jane: The 
Naval W ar Game (1898).

H rab Antonín  (* 1872 v Chropyni), fa 
r á ř  v Holicích, český básník  katolický, 
píšící pod pseud. Karel Vřesovský.

H raba Karel Jan  (f 1735), stavovský 
k n ih tisk a ř  v Praze od r. 1714. T iskárnu  
měl pak jeho syn Jan  N. Karel H raba  až 
do r. 1795. Pod firmou dědiců vedena do 
r. 1818. V této tiskárně tiš těna Bible sva 
továclavská, Rulíkův Hist. ka lendář a j.

H rabačka Jaroslav  (* 1874 v Praze), 
f a rá ř  v Hoře Kosové, redak to r časopisu 
Echo z Afriky (o*); vydal modlitby M at
ka dobré rady  (1905).

Hrabačov, o. v Č., okr. Jilemnice, 792 
č. ob. Ruční tkalc., výr. lněn. a bavl. zb., 
dřevařský  průmysl.

H rabaenus Jakub  (* ve 2. pol. 16. st. 
v Dobršíně u Sušice), čes. cirk. spisova
tel, kněz a kazatel církve podobojí, b a 
k a lá ř  a učitel v Kutné Hoře, později dě
k an  v Lounech a 1612 v H radci Král.; 
odešel 1623 do vyhnanství.

H rabák  Josef, Dr. mont. (* 13. IV. 1833, 
f  15. VII. 1921), býv. prof. na  vys. báň. 
škole v P říbram i, odb. spisovatel zvuč
ného jm éna  i za hranicem i. Napsal: Hor
nictví a hu tnictv í v král. Českém (1902), 
Železářství v Čechách jindy a nyní, Ter
minolog. slovník hornický a hutnický.

H rabal, P. A polinář Tomáš (* 1865), 
převor konventu Milosrdných b ra tř í  
v Bratislavě; do r. 1928 působil v Praze; 
tvůrce nové moderní nemocnice n a  n á 
břeží Dvořákově v P raze I.

H rabal Arnošt (* 4. XII. 1886 v Buch
lovicích), český grafik; vyzdobil Dury- 
chovy Balady, 1925; práce jeho souborně 
ve 22 Dřevorytech r. 1926 s úvodním slo
vem Jar. D urycha a v Die graph. Kůnste, 
1925.

H rabal Bedřich, ThDr. (* 1809 v P ra 
ze, f  1871 v P lané u Chebu, profesor p a 
storálky v Praze, spisovatel bohovědný.

H raba lka  (Hymenoptera), Q± Pompilus 
viaticus.
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H rabánek  Jan  (* 4. III. 1892 Teplýšo- 
vice), redaktor Národního Osvobození a 
čes. spisovatel. Napsal: Spravedlnost a  
paragrafy  (1925), M andáty kouzla zbave
né (1925), Čsl. právo tiskové (1928) a j.

H rabanka, shrabané lesní jehličí a 
uschlé větévky stromové a keřů, suchý 
mech. Má velký význam  v lesnictví, za
držuje vlhkost a zachovává fysik, vlast
nosti půdy; proto jest h rabán í její záko
nem upraveno.

H rabanus M aurus (Rhabanus) (784— 
856;, učenec, žák Alkuinův, učitel na  k lá 
šterní škole ve Fuldě, v letech 822—842 
opatem fuldským, od r. 847 arcib isku
pem v Mohuči.

H rabarov (Ilalábor), o. n a  Podk. Rusi, 
okr. Berehovo, 556 ob. m.

H rabčík  Fr. (* 1894), čsl. generál. Jako 
aktivní rak. poručík byl za ja t v Rusku 
1916, vstoupil do legií a organisoval kur- 
ganský oddíl dobrovolců, jehož byl veli
telem. R. 1919 vstoupil do vojenské akad. 
v Tomsku a  po n áv ra tu  do vlasti absol
voval vál. školu v Paříži. R. 1923 jm eno
ván náčelníkem  štábu Z. V. V. v Praze.

H rabě (lat. comes, franc. comte, něm. 
Graf), v m erovinské a karolinské době 
úředník, postavený v čelo určitém u okre
su (župy), obdařený mocí vojenskou, 
soudní a policejní, k terý jako odškodně
ní za služby dostával v držení neb léno 
území neb statky. Od 10. stol. stalo se 
h. dědičným, a hrabství stávalo se v lád 
ním  a m ajetkovým  územím rodin. Tímto 
pochodem byl dán vývoj zemské a  s tá t 
ní šlechtě, hl. v Německu, kde se vytvo
řila  m arkrabata , fa lckrabata  a landkra- 
bata, k te rá  tvořila  kn íža ta  říše (princi- 
pes), zatím  co ostatní h rab a ta  byla jen 
svobodnými pány (nobiles, barones). Sta- 
rohraběcí rodiny byly ty, kt. se mohly 
vykázati nepřetržitým  držením panství.

Hrábě, nástroj v pol. hospod, n. za
hradnictv í k urovnání povrchu půdy n. 
h rabán í a shrabování (sena, obilí a  p.). 
Na násadě, zvané hrabiště, je upevněna 
hrabice s dřevěnými n. kovovými kolí
ky nebo hrabice celokovová.

Hrábě, čes. lidový kolový tanec z Hli
necká v ry tm u valčíkových a  obkročá- 
kových kroků.

H rabě Antonín (* 25. I. 1856 ve Sla
ném), vystěhovalec čes., od r. 1880 v Mo
skvě, kde předsedou Čes. kroužku; člen 
deputace, jež v srpnu  1914 ponejprv t lu 
močila caru Nikolaji II. čes. požadavky 
za svět. války.

H rabě Jan  (* 1849 v Bubenči, f  1910), 
čes. dřevorytec; působil v cizině, 1875 
krátce v Praze, od r. 1885 ve Vídni, kde 
pracoval n a  většině dřevorytů  velkého

hist. díla korun, prince Rudolfa Oest.- 
ung. Monarchie.

H rabě Josef (* 1841 v P ředn ím  Ovenci), 
sochař v Praze.

H rabě Josef (* 1816 v Bubenči [dříve 
Přední Ovenec], f  1870 v Praze), čes. vir 
tu os na  kontrabas, žák V. House, prof. 
pražské konservatoře. Napsal znam enitou 
školu pro kontrabas a mnoho koncert
ních skladeb.

H rabě O takar (* 18. II. 1884), odb. uč i
tel živnost, pokr. škol a novinář. Napsal: 
Z mé brázdy (1918), Já  bych Ti šáteček 
zavázala (1926) a  Zrzek (1929), soubor po
vídek, básni, feuil., přednášek a cestopis, 
črt. Dále div. hry: Dvě lásky, Magoři a 
Bez titu lu  (v 1. 1927—28 v Knihovně Li
dového umění), R ada praktického b a r 
vení (I. 1914, II. 1928), nákl. J. Stivína. 
Tajem ník Zemského Svazu kloboučníků 
v ČSR.

Hrabenov, o. na  Mor., okr. Šumperk, 
1375 č. ob. Tov. n a  lepenku, konservy, 
výr. elektr. baterií, lomy.

Hraběšice (Rabenseifen), o. n a  Mor., 
okr. Šumperk, 479 ob. (12 č.).

H raběšín, o. v Č., okr. Čáslav, 494 č. ob. 
V k rásném  Jánském  údolí zn. Jánský 
mlýn. Lov. zámeček.

Hrabětice (Grafendorf), o. na  Mor., okr. 
Znojmo, 1564 ob. (55 č.).

Hrabice, velká kosa s rám cem  p ru to 
vým, k terý  podchycuje požaté obilí, jež 
pak možno urovnané klásti ve vrstvy 
(hrstě) k vázání ve snopy.

Hrabice (Rabitz), o. v Č., okr. P rach a 
tice, 720 ob. (78 č.). Výr. dřev. zboží, cih. 
a váp.

Hrabičov, o. n a  Slov., okr. Nová Baňa, 
1139 č. ob.

H rabišin  (Rabersdorf), o. na Mor., okr. 
Šumperk, 289 ob. (11 č.).

Hrabkov, o. na Slov., okr. Prešov, 
533 čs. ob.

Hraboš polní neboli myš polní (arvi- 
cula arvalis) je 8 em dlouhý s 2.6 em 
dlouhým ocáskem. Na horní části těla je 
žlutošedý, vespod bělošedý, uši poněkud 
vyvstávají. Rozšířen je po celé Evropě. 
Hraboš polní je nejobávanější hlodavec, 
který způsobuje na  polních plodinách, 
v zahradách  a v lesích při veliké plod
nosti — sam ička v rh á  od dubna do 
pozdního podzimu až šestk rá t po 6—12 
mláďatech, při čemž m láďata  dubnová 
jsou již na podzim plodná — ohromné 
škody; m nohdy v poměrně k rá tké  době 
zničí celou úrodu širých lánů. Z důvodu 
rozsáhlejšího poškození zemědělských 
plodin hraboši poskytuje zákon z 15. VI. 
1927 č. 76 Sb. z. a  n. nárok na  náhradu  
pozemkové daně.
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Hrabová, o. na  Mor., okr. Mor. Ostrava, 
2277 č. ob.

Hrabová, o. na  Mor., okr. Zábřeh, 
819 č. ob. Lomy.

Hrabová Roztoka, o. na  Slov., okr. 
Snina, 142 r. ob.

Hrabovčík, o. n a  Slov., okr. Stropkov, 
287 ob. (53 čs.).

Hrabové, o. na  Slov., okr. Velká Bytča, 
486 čs. ob.

Hrabovec, o. na  Slov., okr. Medzi- 
laborce, 429 ob. (390 čs.).

H rabovka, o. na  Slov., okr. Trenčín, 
330 čs. ob.

Hrabovo, o. na  Slov., okr. Lučenec, 
446 čs. ob.

Hrabovo, o. na  Podk. R., okr. Muka- 
čevo, 362 ob. (219 r.).

Hrabovškyj Pavlo (1864—1902), u k ra 
jinský básník, zemřel ve vyhnanství v Si
biři. Hl. motivem bás. H. jest touha po 
rodném k ra ji  (sbírky: Kobza, Prolisky, 
Dola, Z pivnoči).

Hrabovský z H rabova Petr, správce 
hradu  B udatína  u Ziliny a slov. spiso
vatel XVII. stol. Napsal: M anuale latino- 
hungarico-slavonicum  ad prax ím  pieta- 
tis o rd inatum  (1663) se slov. oddělením: 
Podklad duchovní, z modliteb nábožných 
shromážděný.

Hrabovszky Gyórgy (1762—1825), maď. 
spisovatel a ev. kněz v Kom árnu.

H rabří, o. v Č., okr. Sedlčany, 336 č. ob
H rabské, o. n a  Slov., okr. Bardiov,

479 ob. (16 čs.).
H rabství, o. ve Slez., okr. Bílovec,

386 č. ob.
Hrabství, území, patřící hraběti. Ve V, 

Britanii správní a soudní okresy.
H rabušice, o. na  Slov., okr. Sp. Nová 

Ves, 1088 ob. (1024 čs.). Turist. ruch; vý
chodiště výletů do Slov. Ráje.

H rabůvka, o. n a  Mor., okr. Hranice,
399 č. ob.

H rabůvka (u Vítkovic), o. n a  Mor., okr. 
M. Ostrava, 3005 ob. (2911 č.).

Hrabyně, ms. ve Slezsku, okr. Opava, 
907 č. ob. Poutní místo a zámek. Rodiště 
dra  Engliše.

H rací stroje hudební, hrajíc í au tom a
ticky hudební skladby. Známe jich různé 
typy: ariston, herofon, orchestrion, V nej
starších  typech kovový válec s hroty,
které rozezvučovaly sladěné ocelové de 
štičky nebo píšťaly, později místo válce 
kovový nebo papírový notový list. No
vější h. s., uváděné v pohyb motorem, 
elektr. klavíry, harm onia, va rhany  nebo 
pianoly a fonoly.

H ráček Ireneus (* 1725 ve Slaném, 
f  1777 v Kuksu), čes. hudeb, skladatel a 
v irtuos na  violu ď am our, člen řádu

hospitalitů . Cestoval po k lášteřích svého 
řádu  v Německu a v Itálii; ze skladeb 
jeho pro violu ď am o u r  vyšla pouze 
sonata.

H račka, hračky, předm ěty  pro zábavu 
a zam ěstnání dětí. Známy již v dobách 
nejs tarš ích ; stopy hraček  dětských nale 
zeny i ve stavbách kolových, loutky byly 
znám y ve star. Egyptě, u Reků i Říma
nů, p rvní h liněná loutka norim berská 
ze XIV. stol. Vyrábí se v nejrozm ani
tějších form ách buď jako prostředek 
nebo nástro j h ry  (míč, drak, obruč a p.), 
nebo je hračkou svým význam em  před 
stavovým (vojsko, nářadí, stroje, staveb
nice a j.), z různých hm ot (ze dřeva, 
kostí, skla, kaučuku, gumy, kameniny, 
kovů, papíru , kůže, vosku a j.). Výroba 
a prodej h raček  jest důležitým předm ě
tem prům yslu  a obchodu, v jednotí, s tá 
tech jsou i odborné školy h račkářské  a 
up la tňu je  se i domácí prům ysl lidový. 
U nás hr. škola a nejv. továrna  v Hor. 
Litvínově (od r. 1874), ve Skašově Lhotě 
u Nepomuka, Hořicích a menší na  Šu
mavě a v Rudohoří, výroba ruční (hl. 
dřevěné) a strojová.

H rad, původně každé opevněné místo, 
později zvi. opevněná sídla šlechtická ve 
středověku. Staré h rady  byly budovány 
na m ístech lehce uhajite lných, zabezpe
čeny zdmi a příkopy, věžmi a palisádam i

Průřez věže hradní. Hradní včž.

a často značně rozsáhlé. Pro lid bývaly 
zřizovány ochranné hrady, z nichž se 
vyvinuly hrady  ry tířské rozvojem země
dělské šlechty. Rozlišují se h rady  rodové 
a lenní. Místo pro h rad  bylo přim ěřeně 
zvoleno (horské hrady, vodní hrady), aby 
byla ulehčena obrana; příchody u p ra 
veny tak, aby byly ovládány střelbou 
z h radu . Nejjednodušší sestávaly z věžo
vité budovy, obehnané zdí; větší hrady  
měly různé budovy (palác, kasem aty, 
kuchyň, věž, hospodářské budovy, před- 
hradí, několik pásů  zdí, zdvihací mosty 
atd.). Vnější zdi měly střílny, cim buří a
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ochozy. Z budov byly nejdůležitější palác 
a hlavní věž, často dosti vysoká, jejíž 
spodní místnosti, nemající obyčejně ji 
ného východu nežli stropem, sloužily za 
vězení. Paláce byly pravidelně dvou-

Věžovitá brána Půdorys Pfalce,
se zdvihacím mostem. vodního hradu v Rýně.

patrové; v přízemí byly zásobnice a pod., 
v prvém poschodí slavnostní síň. Hrady 
mívaly též vlastní kapli. Z h radu  vzniklo 
často celé město. Stavba h radů  kvetla až 
do XVI. stol. Ve třicetileté válce zbořeno 
mnoho h radů ; poč. XIX. stol. projevila 
o ně zájem rom antika a  stalo se módou, 
stavět h radům  podobné zámky.

H rad  Nečtiny (iPreitenštejn), o. v Č., 
oki. Královice, 508 ob. (31 č.). Zámek, 
sklárna, lihovar a pivovar.

H radba vozová (něm. Wagenburg), 
d ruh  výpomocného polního opevnění, jež 
se vyskytuje zejm. u kočovníků a j. p r i 
m itivních národů. Tvoří se tím, že se 
zásobovací vozy sestaví v obrazec, oby
čejně čtyřúhelník, kolem tábora (proto 
zv. též táborovou h.), jako um ělá  pře 
kážka proti útoku nepřítelovu. Užíváno 
jí u Germánů, Mongolů, stepních národů  
vůbec (i Boerů v již. Afr.); voj. epochál
ního významu nabyla  u husitů  (o* hus it 
ské válečnictví).

z Hradce, čes. rod panský z rozrodu 
Vítkovců, o čemž svědčí zlatá pětilistá 
růže ve štítě. Praotec rodu Jindřich 
(1205—1237), syn Vítka z Prčic, založ. 
Jindř. Hradec. Kromě něho, Sedlčan a 
Kardašovy Bečice měl též panství na 
Moravě u hranic  rak. Zastával hodnost 
zem. m aršá lka  a truksasa. Nejst. syn 
jeho Vítek obdržel Hradec a panství 
morav., druhý syn Sezema panství Sedl- 
čanské. Sezema, který se stal podčíšní- 
kem  (1234), je praotcem Vítkovců z Ko
sové Hory, z Hořic a Bernartic. Vítek byl 
číšníkem králov. a pu rk rab ím  olomúc- 
kým  (1247). Štědře podporoval rytíře 
Něm. řádu. Nejst. syn Vítkův Oldřich 
obdržel panství hradecké, z něhož část

(Ústí, Hradiště a polovina Bečice a S trá 
že) p řipad la  jeho synovci Sezemovi, který 
založil rod pánů Strážských a Ústských. 
Oldřich byl král. podkomořím (1265— 
69). Když Přemysl Ot. II. odňal Vítkov- 
cům Jindř. Hradec, Ústí a Hradiště ja 
kožto korunní statky, nespokojeni 'ne
patrnou náhradou opustili Čechy a p ř i 
klonili se na stranu  Rudolfa Habsb. proti 
Otakarovi II. Po jeho sm rti Oldřich opět 
nabyl panství Hradeckého, které pak 
drželi spolu s některým i jiným i vesni
cemi jeho tři synové, z nichž nejmladší 
Oldřich byl přívržencem Záviše z Fal- 
kenštejna (1283). Syn Oldřichův téhož 
jm éna připom íná se jako odpůrce krále 
Jana  Lucemb., jemuž se však posléze 
poddal a získal značné rozšíření statků. 
(+ 1348.) O rodový m ajetek se potom roz
dělili 4 synové, z nichž vynikl nejst. 
Jindřich, který byl ve službách cis. 
Karla, jehož provázel na několika cestách 
do Itálie a po Něm. Jednak tím a jednak 
spory s pány rak. se velmi zadlužil, 
t  1362 a brzy po něm i jeho choť, zane
chávajíc 4 nedospělé syny. Z nich sly
šíme později hlavně o nejst. Jindřichovi, 
který se postavil na s tranu  panské jed 
noty proti králi Václavovi, začež byly 
jeho sta tky  popleněny. Dědic jeho Jan 
zůstal za bouří husit. katolíkem  věrným 
k rá li (nazván sněmem v Kostnici nej- 
k řesfanštějším  pánem  v Č., a f  1420). 
B ra tr  jeho Oldřich, držitel Hradce, p ř i 
dal se k podobojím. Roku 1421 spolu se 
Žižkou vyhladil Adamity, na sněmu 
čáslavském byl zvolen do 20členného 
sboru správců král. Čes. Jm enován nejv. 
mincmistrem, usadil se v K. Hoře, kde 
f  v září 1421 morem. S tatky přešly na 
příbuzného Menharta, který náležel 
k m írné straně husit. Byl r. 1421 poražen 
Žižkou a uvězněn na Přiběnicích. Znovu 
poražen Tábory (r. 1425), p řidal se na 
oko k nim, účastnil se výpravy ke 
S tříb ru  a Tachovu (1427), ale v bitvě 
u Lipan se postavil proti Táborům  (1434). 
Byl uznáván za náčelníka čes. šlechty. 
S novým králem  Albrechtem, k terý byl 
zvolen po Zikmundovi, táhl proti Táboru 
r. 1438. Po sm rti Albrechtově stál na 
straně mírných, k teří chtěli zachovati 
korunu čes. Ladislavu Pohrobkovi, synu 
Albrechta. Za rozporů mezi stranou J i
řího z Poděbrad a Oldřicha z Rožmberka 
stál M enhart na straně tohoto. Byl proto 
po dobytí P rahy  Jiřím  z Poděbrad uvěz
něn v Poděbradech, kde onemocněl a 
ač potom propuštěn, ý 1449. Syn jeho 
Oldřich, který rovněž stál na  straně La
dislava, veřejně obvinil Jiřího z Podě
brad, že otce otrávil. Brzkou sm rtí Oldři
chovou (t 1453) přešel m ajetek n a  syny
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Jana Teleckého, horlivého katolíka. Zboží 
spravoval Arnošt z Leskovce, který však 
brzy zemřel, načež dědicové na  radu Ji
řího z Poděbrad si vzali za poručníka 
Zdeňka ze Šternberka, praž. purkrabí. 
Zdeněk hospodařil pro sebe, strhl též 
Jindřicha  z H. na s tranu  pánů  nepřá te l
ských Jiřím u z Poděbrad a tím do bojů, 
za nichž došlo k obléhání Hradce. Jindř. 
z H. uznal r. 1471 za krále Matyáše uher., 
po m íru  s Vladislavem uznal však to
hoto. Ve službách Vlad. dosáhl r. 1487 
hodnosti nejv. komořího. Po sm rti Ma
tyášově se velmi zasloužil o volbu Vla
dislava za uher. krále (1490). Jeho záslu 
hou též bylo r. 1495 usneseno na  sněmu, 
aby zápisy do desk zem. se děly česky. 
R. 1502 se stal nejv. purkrab ím , v k te 
réžto hodnosti vedl trestnou výpravu 
proti Šlikům. Jediný syn jeho Adam zdě
dil rozšířený m ajetek  rodový a brzy též 
zaujal významné místo mezi čes. šlech
tou. Účastnil se prací na  smlouvě svato
václavské v r. 1517, r. 1519 zastupoval 
nezletilého čes. krále  při císař, koruno 
vaci ve F rank fu rtě  n. Moh. 1523 se stal 
nejv. kancléřem, r. 1526 volil Ferd. za 
čes. krále, při korunovaci nesl říšské 
jablko a byl jedním  z km otrů  M axm iliá
nových. f  1531. Jeho syn Jáchym  stal se 
r. 1551 karlš te jnským  purkrab ím  a 1554 
nejv. kancléřem  a r. 1561 obdržel řád 
zl. rouna od krále španěl. Byl v oblibě 
králově, jehož provázel na  cestách. Znač
ně rozšířil majetek, který po jeho náhlé 
sm rti 1561 spravoval b ra tr  jeho Zacha- 
riáš za nedospělého syna Adama. Tento 
též byl v oblibě králově, cestoval s jeho 
syny po záp. Evropě. R. 1585 se stal 
nejv. kancléřem  a r. 1593 nejv. p u rk ra 
bím. Přestavěl h ra d  v nynější podobu a 
zal. r. 1595 jesuit, kolej v Hradci, t  1596, 
zanechav synovi Jáchymovi Ondřejovi 
zadlužený m ajetek nák ladným i s tavba
mi, jež Jáchym  dokončil. Brzkou sm rtí 
tohoto (f 1604) vymřel po meči rod pánů  
hradeckých, jejichž erb r. 1616 připojil 
k svému Vilém Slavata  z Chlumu a 
Košumberka, který před tím  již s rukou 
sestry Jáchym ovy Lucie Otilie získal 
panství hradecká. — Lit.: J. Hrubý:
Kardašova Bečice; Fr. F ischer: Jindř. IV. 
z Hradce, 1894; Domečka: Osídlení k ra 
jiny  jindřichohradecké; Sedláček: Česko
m oravská hera ld ika; Novotný-Urbánek: 
České dějiny.

H radčan  či hradský, castellanus (ka—, 
z lat.), název pro velitele vojen, posádky 
středověkých knížecích hradů . Byl n á 
m ěstkem  knížete v k ra j i  h radem  ovláda
ném. -— Hradčané, obyvatelé podhradí.

H radčanský  J. V., pseud. J. V. Ale
xandra.

H radčany, IV. část hl. m. P rahy, 10.732 
ob. (9980 č.). Nejvýznačnější část P rahy  
se sídlem presidenta  republiky Čsl., s k a 
tedrálou sv. Víta, kostelem sv. Jiří a čet
ným i s ta rým i budovami, o* Praha.

H radčany, o. v Č., okr. Turnov, 466 č. 
obyv. Lamy.

H radčany, o. v Č., okr. Poděbrady, 454 
č. ob.

H radčany , o. n a  Mor., okr. Holešov, 374 
č. ob.

H radčany, o. n a  Mor., okr. Prostějov, 
397 č. ob.

H radčany, o. n a  Mor., okr. Tišnov, 300 
č. ob.

Hradčovice, o. n a  Mor., okr. Uh. Brod, 
772 č. ob.

H radební koš (něm. Schanzkorb, frc., 
angl. gabion), válcovitý koš, hrubě ople
tený, bez dna, v p rům ěru  asi 60 em, zvý
ší 80—100 em, jenž se staví na  předprsně, 
na boky přibližovacích zákopů, baterií 
atd. a vyplňuje  pískem, hlínou a p. Je 
dobrou počáteční ochranou proti m enším  
střelám.

H radebnictví, voj. stavění hradeb, zá
kopů a pod., Q* opevnění.

Hradebnictvo, d ruh  technického voj
ska, jehož se užívalo při stavění hradeb; 
nyní spadá  pod ženijní voj. (Q*).

H radec (Burgstadtl), o. v Č., okr. K a 
daň, 200 n. ob.

Hradec, o. v Č., okr. Ledeč n. Sáz., 861 
č. ob. Výr. tř ís la  a šindelů.

H radec (Hradzen), o. v Č., okr. Stříbro, 
628 ob. (83 č.). Soukr. chir. sanatorium .

H radec (Grátz), o. n a  Mor., okr. Š tern
berk, 428 ob. (90 č.).

H radec (Gróditz), o. ve Slezsku, okr. 
Frývaldov, 753 n. ob. Tov. n a  dřevovinu.

H radec (Grátz), ms. ve Slezsku, okr. 
Opava, 791 ob. (511 č.). Zámek, děkanství, 
továrny na  papír; voj. baráky  dčlostř. 
pl. č. 8.

H radec, o. n a  Slov., okr. Prievidza, 365 
čs. ob.

H radec Jindřichův , Q* Jindř. Hradec.
H radec Karel (* 11. XII. 1904 v Chobotu 

u Benešova), český spisovatel. Napsal: 
Dům, v němž je m rtvý (1928), Svět ve 
zbrani (1925), Mesiášský příběh in. Graye
(1926).

H radec Králové, Králové Hradec.
H radec Králové Nový, Nový H ra 

dec Král.
H radec Levý, Q* Levý Hradec.
H radecké vrchy (Hadergebirge), pohra 

niční vrchovina mezi Moravou a R akou 
skem, Dyjí a Pulkavou. Nejvyšší hora: 
Haid Berg 315 m. Na úbočích daří se 
vínu.

Hradecko, o. v Č., okr. Královice, 324
5. ob.
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Hradecký, pseud. K arla Adámka.
Hradecký F. A., -pseud. F ran t. Ant. Ze

m ana.
H radecký Fr., pseud. F. X. Jiříka.
H radecký Jakub, m a líř  v Praze, 1600.
H radecký Jan  (* 1817 v Brně), zpěvák 

Stavovského divadla v Praze v letech 
šedesátých.

H radecký Jar., pseud. Fr. Ulricha.
H radecký Jos. R., ps. Jos. Roubíčka.
H radecký Josef R ichard (* 7. II. 1886), 

redaktor a  čes. spisovatel. Napsal mnoho 
románů, povídek, veseloher atd., z nichž 
uvádíme: Sila slabých, rom án Zaslíbe
ná  země, sociální román, Adamovy děti, 
cyklus rom ánů o přem ěně věku: I. Stav,
II. Továrna, III. Nový svět a j.

Hradecký Matouš (* v Hradci Králové, 
f  1560 v Kutné Hoře), č. evang. spisov. 
církevní, arciděkan kutnohorský; napsal 
několik sbírek kázání.

H radecký Mikuláš, t iskař  v Olomouci, 
1626—52.

H radecký Milan, pseud. M. Pojm ana.
H radecký Tomáš, o* Tomáš Rešel.
H radecký V., pseud. V. Houdka.
H radecký Václav (* 1867), malíř-figu- 

ra lis ta  v Praze.
H radecký rukopis, nejvýznačnější sbor

n ík  staročeských skladeb z 1. pol. XIV. 
stol., pojm enovaný V. H ankou podle n a 
leziště. J. Volf vysledoval (v Č. č. kn ihov 
n íků  V.), že náležel kdysi knihovně kle
mentinské, a že jej mívali sběratel L. J. 
Scherschnik, hrad. biskup J. O. Kayser, 
děkan M. Klier a posléze J. Dobrovský, 
od něhož si jej vypůjčovali pro tisk 
Tomsa a Hanka. Jak  se dostal do knihov
ny lobkovické, podle Jungmanna. před 
1825, není známo. Vydal jej Ad. P a te ra  
(1881).

H radec Štýrský, Q* gt. Hradec.
Hradečná, o. na  Mor., okr. Litovel, 215 

č. ob.
H radečná (Mar.kersdorf), o. n a  Mor., 

okr. Šternberk, 521 ob. (100 č.).
Hradečno, o. v Č., okr. Slaný, 574 č. ob. 

Cementárny.
Hradečný Bohumil (* 7. II. 1876 v Prostě 

jově), čes. malíř. Absolvoval Akad. výtv. 
umění v Karlsruhe, speciálku pro malbu 
zvířat u prof. Bergm ana a k ra jinářs tv í 
u prof. W a ltra  Conze. Maloval hlavně 
v cizině.

Hrádek, název menšího hradu.
Hrádek, homolovitý kopec n a  Domaž 

licku mezi Trhanovem a Oujezdem, 590 
m vys.; býval strážnou hláskou pro se
verní část Chodska. Na temeni H rádku 
Kozinův pomník.

Hrádek, o. v Č. a zřícenina stejného 
jména, okr. Ledeč n. Sáz., 45 č. ob.

H rádek (Půrgles), o. v Č., okr. Falknov 
n. O., 374 n. ob.

Hrádek, o. v Č., okr. Hradec Král., 288 
č. ob. Kostel sv. J iří z r. 1690. Červený 
H rádek zbudován v 1. 1841—1854 v got. 
slohu a  jest jedním z nejkrásnějších  
zám ků v Čechách. Museum hr. z H arra- 
chů, velké uměl. sbírky.

Hrádek, o. v Č., okr. Pardubice, 232 
č. ob.

Hrádek, o. v Č., okr. Rokycany, 801 
č. ob. Železárny a ocelárny.

Hrádek, o. v Č., okr. Sušice, 894 č. ob. 
Zámek, panský  pivovar.

H rádek (Erdberg), ms. n a  Mor., okr. 
Znojmo, 2264 ob. (15 č.).

H rádek (Gródek), o. ve Slezsku, okr. Č. 
Těšín, 937 ob. (192 č.).

H rádek F ran tišek  Serafín (* 1833 v Ne- 
veklově, f  1903 v Praze), děkan Svatovít
ské kapituly, lidumil a  mecenáš, spiso
vatel homiletický.

H rádek Komorní, O* Komorní Hrádek, 
o. v Č.

H rádek na  Vlárské dráze, o. na Mor., 
okr. Uh. Brod, 476 č. ob. Zámek, lihovar 
a vinopalna, výr. cement, zboží.

H rádek nad  Nisou (Grottau), m. v Č., 
okr. Liberec, 3891 ob. (366 č.). Celnice a 
fin. imsp., starokatol. obec, evang. vik.; 
elektrárna, četné textilní továrny, ni- 
Cárny, tov. konserv, barev, turbiny, celul. 
a gum. zboží, tov. rakví. Uhelné doly.

H rádek Václav, pseud. Václava Olivy.
H radenín, o. v Č., okr. Kolín, 302 č. ob. 

Záchov, tvrz, dříve Radenín, založ. 1265 
Předotou z R.

Hradešice, o. v Č., okr. Strakonice, 
507 č. ob. (Krypta hr. Taaffů.)

H radešín, o. v Č., okr. Č. Brod, 376 č. ob.
Hradidlo (ve vodním stavitelství), u t. 

zv. hradidlových jezů, napříč  vodotoku 
kladené trámce, vytvořující stěnu, k terá  
brání proudění vody.

H radil F ran tišek  (* 1847, + 1887 v Lip
níku), kaplan, spisovatel homiletický.

H radil Ignác Jan (1816—1879), český 
piarista, vyd. Blahoslavovu Českou g ra 
m atiku (1857).

H radil Jan  (* 1878 v Nelešovicích), 
katecheta v Praze, spisov. himiletický.

H radil Prokop, pseud. Svat. Čecha.
H radilík  F ran tišek  (* 4. X. 1871 Bez- 

uchov), prof. a odb. inspektor kreslení, 
lektor čes. těsnopisu n a  čes. technice 
v Brně. Sp.: O tachygrafii antické (1903), 
Grafia. Původní těsnopisná soustava 
českosl. (Soutěžná práce rukopisná pro 
minist. školství a nár. osvěty, 1920).

H radisko, o. na Mor., okr. Kroměříž, 
330 č. ob.

Hradisko, o. na  Slov., okr. Sabinov, 246 
ob. (116 čs.).
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H rad išťany  (Radelstein), o. v Č., okr. 
Stříbro, 185 ob. (12 č.).

H radiště pod V rátnom , o. na  Slov., okr. 
Senica, 1026 čs. ob.

H radiště, o. v Č., okr. Blatná, 416 č. ob.
H radiště, o. v Č., okr. Plzeň, 383 č. ob. 

Zámek.
H radiště, o. v Č., okr. Domažlice, 362 č. 

ob. Poutní místo.
H radiště, o. v Č., okr. Putim , 416 č. ob. 

Sadařství.
Hradiště. (Ratsch), o. v Č., okr. Teplice, 

306 ob. (83 č.).
H radiště, o. v Č., okr. Rokycany, 270 č. 

ob. Cementárna.
H radiště (Grodziszcze), o. ve Slezsku, 

okr. Č. Těšín, 761 ob. (349 č.).
H radiště, o. na  Slov., okr. Lučenec, 861 

čs. ob.
H radiště, o. na  Slov., okr. Topolčany, 

681 č. ob.
H radiště  (Greiz), něm. město v Reus- 

sku (Durynsko), 37.490 ob. H. je město 
slovanského původu.

H radiště  Choustnikovo, o* Choustní- 
kovo Hradiště, ms. v Č.

H radiště  Mnichovo, O* Mnichovo H ra 
diště, m. v Č.

H radiště  Uherské, Uherské H rad i
ště, m. n a  Mor.

H radišťko, o. v Č., okr. N. Bydžov, 471 
č. ob.

H radišťko, o. v Č., okr. Jílové, 580 č. 
ob. Zámek opatů strahovských z r. 1700; 
hrnčířství.

H radišťko, o. v Č., okr. Kolín, 338 č. ob.
H radišťko, o. v Č., okr. Poděbrady, 504 

č. ob.
H radištský , pseud. Ant. Lad. Dlaska, 

též Jos. Alex. Dundra, též Václava Dvo- 
řá/ka. — H. Jaroslav, pseud. K. Adámka.
— H. B., pseud. B. Dolejšky. — H. F. 
D rahorád, pseud. F. D. Zenkla, — H. J.
D., pseud. Ja n a  Dunovského.

H radivnyk n. chm arnyk, u haličských 
R usínů zaklinač a  rozhaněč m račen  a 
krupobití.

z H rádku  Jaroslav, pseud. Jos. Straky.
z H rádku  Ludmila, pseud. Boženy 

Němcové.
H radlo, ve vodním stav it, dřevěný 

sloupek (jehla) k hrazení vody ve sp la 
vech pohyblivých jezech hradlových.

H radní, 1. tělocvičná hra. H rad  p řed 
s tavují tři tyče, b rán í jej h., k terý  od 
ráží míče spoluhráčů, dobývajících hrad.
— 2. H. stráž, o* stráž.

H rádok, o. n a  Slov., okr. N. Město n. 
V., 876 čs. ob.

H rádok Liptovský, Liptovský H rá 
dok, o. n a  Slov.

H radové Střímelice, o. v Č., okr. Čes. 
Biod, 340 č. ob. Zřícenina, nalez, z lata 
a stříbra .

Hradovský, pseud. Já n a  Brádňana.
H řadovský Dobroslav, ps. Jon. Čipkaye.
H radská  Anežka, pseud. Ludm. Fedro- 

ve Šebkové.
H radské zřízení, p rvn í správní rozdě

lení Čech; na  Moravě není pevně doká
záno. Vyvinulo se z původního rozděle
ní na  kmeny. V rozkvětu bylo h. z. ve
XII. stol. Na Moravě místo organisace 
hrad. nalézám e rozdělení n a  úděly. 
V čele h. obvodů stál původně jediný 
funkcionář, kaste lán  fcomes), později se 
vyskytovalo ještě několik ú ředn íků  po
mocných: v ladař (villicus), cúdař (soud
ce), kom orník (finance). H. z. je též zří
zení soudní; z kmenových soudů totiž 
vznikly soudy h radské  tím, že jim počal 
p ředsedati kastelán. H. z. bylo rozrušeno 
pozdějším hrom adným  udělováním  Q* 
im m unit.

H radský  Václav, pseud. F ran t. Žáka.
H rady  Nové, o* Nové Hrady.
H rady  Staré, Staré Hrady.
Hradzen, a* Hradec v Č.
H rách  (Pisum  Tourn.), rod čeledi Pa- 

pilionaceae, bylina lletá, sivě o jíněná  
s listy sudozpeřenými, 1—3 jařm ým i, jež 
m ají veliké ipalisty a zakončují rozvětve
ným i úponkam i. Květy v úžlabních hroz 
nech 1—2květých. Lusky podlouhlé, více- 
semenné. P. sa tivum  L. (h. setý) m á 
květy bílé, sem ena kula tá , světle žlutá, 
P. a rvense  L. (h. polní) květy pestré, 
sem ena šedozelenavá, pom ačkaná Tento 
se považuje za původní formu k u l tu r 
ních hrachů , jež se p ras ta rou  k u ltu ro u  
rozvinuly v četné odrůdy a  plemena.

H rách  Ferd inand  (* 2. II. 1862 ve Víd
ni), něm.-č. architekt, prof. něm. techniky 
v Brně. Odborník v otázkách stavby 
měst.

H racholusky, o. v Č., okr. Rakovník, 
250 č. ob.

H racholusky, o. v Č., okr. Prachatice, 
515 č. ob.

H racholusky, část m. Roudnice n. L.,
1.197 č. ob. Továrny.

H rachor, Lathyrus.
Hrachov, o. v Č., okr. Sedlčany, 240 

č. ob.
Hrachovec, o. n a  Mor., okr. Val. Mezi

říčí, 523 č. ob.
Hrachovec F ran tišek  (* 1857 ve Voti

cích), děkan v Sedlčanech, spisovatel ho- 
miletický.

Hrachovec V., pseud. Fr. Sedláčka.
H rachoviště, o. v Č., okr. Pardubice, 

182 č. ob. Založ. cis. Josefem II. a  osaze
no něm eckým i osadníky z Le vína.
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Hrachoviště, o. v Č., okr. Třeboň, 283 
č. ob.

Hrachoviště, o. na Slov., okr. Myjava, 
936 čs. ob. Obec založ, za Jiskry  č. voj
skem. Zříceniny hradu.

Hrachovo, o. na Slov., okr. Rim. Sobo
ta, 383 čs. ob.

H rachovský, pseud. Ju lia  Markoviče.
H rachourna Dr., pseud. V. Štecba.
H rachovský F ran tišek  (* 1879 v Kněž- 

dubu), p rem onstrá t v Nové Říši, filosof 
a bohoslovec, publicista a homiletik, b i
bliograf české lite ra tury  vědecké; psal 
i pod pseudonymy Stanecký a Velehrad
ský.

H rajnoha Vrahobor, pseud. Jozefa Pod- 
hradského.

H rále (něm. Turnier- il Stechlanze, 
franc. laňce de joute), dřevce s ková
ním, vybíhajícím v korunku (místo h ro 
tu), aby se nesmeklo n a  brnění, ale též 
neporanilo protivníka; užívalo se ho při 
klání (turnajích) a jiných h rách  ry t í ř 
ských.

H rana, zvoněním ohlašované úm rtí  a  
pohřeb. Podle m ístních zvyků buď jed 
n ím  zvonem (umíráčkem), několika nebo 
i všemi, zvoní se v poledne v den úm rtí, 
d ruhý  i tře tí den, půl hodiny až hodinu 
s p řestávkam i po každé čtvrthodině, 
u žen jen dvě přestávky, u osob s tavu  
duchovního tolik přestávek, kolik  měl 
zemřelý svěcení.

H rana, okra j i sečná čára  dvou ploch, 
jež ohran iču jí jedno těleso.

H ranáč  Václav (* 1800 v Praze), m alíř  
n a  kam enině v Praze v let. 40 a  50.

Hrance, kameny, mající přibroušené 
plochy od větru. Časté v pouštích a kva- 
ternern ích  terasách.

Hranice, konec nějaké věci, n a  je
hož druhé straně přestává. — H. po
zemkového vlastnictví tvoří přímky, 
resp. myšlené plochy kolmo jimi po
ložené, jež obkličují část povrchu zem
ského, někom u vlastní. Pokud nejsou 
přirozenými, označují se h. kam eny (h ra 
niční znamení), vsázenými zvi. zřízenci, 
za použití jistých ta jných  známek. H lav
ní prostředek k trvalém u zjištění 
h—ic tvoří však jejich popis ve veřej
ných listinách (hraniční protokoly), k n i
hách (pozemkové knihy) a mapách. Do 
oblasti trestního p ráva  náleží po trestá 
ní toho, kdo „mezníky k určení h ran ic  
vsazené odstraní nebo přesadí41 (§ 199 e 
tr. z.). — H. data. Aby se zamezilo n e 
srovnalosti kalendáře, zaviněné fysikál- 
n ím i poměry, byla zavedena m yšlená 
čára, táhnoucí se Tichým oceánem po
dle břehů Východní Asie a Nového Zee- 
landu. Překročí-li lodi tu to  h ran ic i při 
plavbě k západu, šk r ta jí  den, kdežto při

plavbě k východu den přidávají. — H. 
státu , myšlené čáry n a  povrchu země, 
oddělující území jednoho s tá tu  od d ru 
hého. Jsou a) přirozené: řeka, moře, po
hoří atd., neb b) umělé (zdi — čínská), 
kameny, sloupy. Hranice státu  při břehu 
m ořském  je vedena n a  3 míle od nej- 
nižšího bodu odlivu. — H. stromová, čára, 
nad kterou s trom y již nerostou. N ena
chází se všude ve stejné výšce; v k ra 
jinách polárních leží až u m ořské h la 
diny, čím blíže k rovníku, tím  stoupá 
výš; nejv. výšky nedosahuje- však na 
rovníku, nýbrž nedaleko sev. obratníku, 
nebot kromě zem. šířky, působí n a  ni 
i řada  jiných činitelů m ístn ích  (podnebí, 
ledovce, rozloha pevniny atd.

H ranice Vojenská, též Vojenské Po
mezí (něm. Militárgrenze), rak. a uher. 
pohrán, k ra je  na  tur. hranici. Základ její 
tvořily tvrze u dolní Časmy a n a  Drávě, 
jež Ferd inand  I., 1538 osadil slov., hl. 
chorv. uprchlíky. Později k ní p řis tupo 
valy i jiné krajiny, takže se nakonec 
táh la  od Adrie až k Haliči. Obyvatelé 
její byli od počátku povinni voj. službou 
a n ad án í zvi. právy (volnost vyznání 
neplacení daní, atd.); dostávali části 
území jako voj. léna. H. V. rozdělena 
v genera lá ty  s ústřední správou ve Š tý r 
ském  Hradci; pohraniční území hájeno 
kastely  a sruby (čardaky). H raničáři 
v XVII. stol. Organisování v h ran ičářské  
pluky, zprvu jezdecké, později pěší (chor- 
váti, panduři, šerezáni, Q*) a tvořili vý
borná lehká a nepravidelná vojska. Za 
Marie Terezie bylo 16 pěších p luků a 
prapor čajk istů  (čajka =  hlídkový člun). 
Od 1807 byla všeob. b ran n á  povinnost 
též mimo hranice říše; 1850 lenní právo 
změněno v majetkové, 1867, po zavedení 
nové ústavy, V. H. ponenáhlu odstraňo
vána  a  její části přiděleny U hrám  neb 
Chorvatsku-Slavonsku, takže 1881 úplně 
zmizela. Lit.: Vaniček: Geschichte der 
Militárgrenze (1874); Schwicker: Ge
schichte de r  ósterr. Militárgrenze (1883).

Hranice, o. v Č , okr. Ledeč n. S., 225 
č. ob.

H ranice (Máhr. Weisskirchen), okr. m. 
na Mor., 9.303 ob. (7.641 č., 1.038 n.). Vo
jenská akadem ie čsl., posádk. velitelství 
a doplň. okr. vel.; p rapo r  ppi. 40, div. 
zbrojn. 8 a  okr. četn. vel. Reálné gymn., 
vyšší lesn. škola a četné školy jiné; vše
obecná nemocnice, p lynárna , zámek, me- 
teorol. stanice (266 m). Továrna vodo
vodů a čerpadel, suken, likérů, hraček, 
lihovar; kam en, lomy, vápno. Nedaleko 
lázně Teplice n. Bečv. (o*).

H ranice u  Nových H radů, o. v Č., okr. 
Kaplice, 468 ob. (390 č.).
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Hranič, bosenský rod. Vynikl Stjepan 
Vlkčič, k terý  vládl neomezeně svým  p an 
stvím, 1448 jmenován Friedrichem  III. 
vévodou, hercegem (od toho Hercegovi
na). Zemř. 1466. Potomci jeho se buď po- 
turčili, nebo utekli do ciziny, kde zanikl 
jejich rod.

H ran ičář  F rantišek, pseud. F ran tišk a  
Večeře.

H raničáři, tvoří národně uvědomělou 
vrstvu našeho národa v místech n á ro d 
nostně ohrožovaných. Jsou to především 
kra je  pohraniční, které po třicetileté 
válce a ještě více v době josefínské na  
konci XVIII. stol. se poněmčily, kde však 
přes největší ústrky  a nepřízeň rakous. 
ú řad ů  se udržely početné čes. menšiny 
až do stá tn ího převratu . V obnoveném 
stá tu  slovo „m enšina11 stalo se bezpřed
m ětným  a bývalí m enšináři  přih lásili 
se za hraničáře , t. j. strážce české věci 
v našem  pohraničí. K h ran ičá řů m  hlásí 
se všechny vrstvy českého obyvatelstva 
v místech zněmčených, ponejvíce však 
občané sociálně slabší, neboť pohraničí 
vykazuje celké procento dělníků, hor 
níků, sklářů. Z toho důvodu je velmi 
důležito v zájm u sociálním, hospodář
ském a tím i s tá tn ím  hran ičáře  národ 
nostně organisovati, podporovati, všech
ny jejich potřeby a ku ltu rn í  požadavky 
míti v postřehu a dožadovati se u pří 
slušných činitelů, aby byly splněny. Tuto 
práci neobyčejně složitou, nesmírného 
dcsahu, význačně sociál, a  hospodářskou 
provádějí naše obranné jednoty národní: 
Ústřední Matice Školská v Praze (153.000 
členů), Národní Jednota Severočeská 
v Praze (120,000 členů), Národní Jednota 
Pošum avská v Praze (60 000 členů), N á
rodní Jednota pro jihozápadní Moravu 
v Olomouci (56,210 členů), Národní Jed 
nota pro jihoz. Moravu v Brně (36.000 
členů), Československá Jednota  v Praze 
(11.200 členů), Národní Jednota Slezská 
na  Smíchově (10.500 členů), Slezská Ma
tice Osvěty Lidové ve Slezské Ostravě 
(28 250 členů), a  Matice Opavská v Opavě 
(22.800 členů). Všechny jednoty uvedené 
jsou sdruženy ve Svazu Národních Jed 
not a Matic v Praze II., Zderaz 5. —

H ran ičáři (voj.), vojska, osazená na  
hranicích, často rek ru tovaná  z míst. oby
vatelstva, určená  především k obraně 
hranic. Tak řím. limitanei, v Rak. ú tv a 
ry  na Vojenské Hranici (Q*), v anglosas. 
koloniích růz. frontiers, scouts, rangers, 
atd. Možno sem počítati i naše Chody 
(,,Psohlavce“), franc. financiers. it. finan- 
zieri (voj. organisované finanční s tráž 
n íky na hranicích) a j. V čsl. arm. jsou 
h. ú tvary  sam osta tné  prapory, počtem

10, organisované, s horskou výzbrojí a 
výstrojí, podléhající přímo divisím.

H ranič iar, pseud. Felixe Kutlíka.
H raničiar, pseud. H uberta  Vítkoviče.
H raničně Petrovice (Petersdorf), o. na  

Mor., okr. Šternberk, 427 n. ob.
H ran ičn í užitek, pojem národohospo

dářské vědy. Zákon o h. u. praví, že 
o hodnotě každého předm ětu  rozhoduje 
jeho h. u., což jest ne jpodřadnějš í po
třeba, k terou  lze při určitém množství 
s ta tků  ještě ukojiti. H. u. je tím  vyšší 
a také hodnota  s ta tku  je tím  vyšší, čím 
je množství s ta tk ů  menší a čím jsou 
důležitější potřeby, které oněmi sta tky  
mají býti ukojeny. H. u. pitné vody v do
mácnosti je v norm álních poměrech vel
mi nízký, protože je vody tolik, kolik  kdo 
potřebuje. Při vodní kalam itě  (na př. 
d louhotrvající porucha vodovodu) bude 
h. u. vody daleko vyšší, protože nelze 
vodou plýtvati a  je nu tno  jí upotřebiti 
jen na vyšší potřeby (na př. jen na  va 
ření a pití, nikoliv třebas k zalévání). 
P itná  voda n a  moři m á pro nám ořn íky  
rovněž daleko vyšši h. u., a  tím i vyšší 
hodnotu nežli p itná  voda na  souši.

H ranilovič Hinko, šl. Cvetašanin (1890 
—1922), chorvat. geograf, odborný spiso
vatel, čelný sokolský pracovník a vůdce 
Sokola v Záhřebě; psal rovněž o tělocvi
ku a hygieně.

H ranilovič Jovan (1855—1924), chorvat. 
kněz, literát. Sp.: Žumberačke Elegie 
(1886), P jesm e svakidanke (1890), Izabra- 
ne pjesme (Mat. Hrvat., 1893).

H ranilovič Nikola (1822—1864), chorv. 
kněz, básník. Básně uveřejňoval v Da- 
nici, Nevenu, po prvé v a lm anachu  Sla- 
va ljepote, 1843.

H ranisavljevič K onstantin  (1807—1880), 
ruský a srbský důstojník, účastn ík  ru- 
sko-turecké války r. 1829, na  konec n á 
čelník Hlavní vojenské správy v hodno
sti m in is tra  (31. XII. 1860—22. IX. 1861).

H ranol n. prisma, geometrické těleso 
dvou shodných základen či n-úhelníků 
s n-rovnobéžníky (pobočné stěny). H. p ř í 
mý m á poboč. stěny kolmé n a  základnu, 
h. šikm ý m á je kosé. Hranoly označené 
jako 3 až n-boké podle počtu pobočných 
stěn. V optice hranol trojboký s rovný
mi, h ladkým i s těnam i z těles p rů h led 
ných používá se k provedení dvojnásob
ného lomu paprsku  světelného a rozkla
du světla pro spektráln í analysu. Jiné 
použití sklen, h ranolů  v binoklu či trié- 
dru, kde lomem paprsků  dvěma hr. zkra 
cuje se délka dalekohledu.

H ranolec či prismatoid, geometrické 
těleso, m nohostěn omezený dvěma mno
hoúhelníky v rovinách rovnoběžných a 
trojúhelníky, spojující vždy s tranu  jed 
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né a  vrchol druhé základny; každý tro j
úheln ík  m á vždy s jednou mnohoúhel. 
základnou společnou stranu, s  druhou 
vrchol.

Hranolový kříž, v zeměměřičství optic
ký přístroj k měření a  vytyčování p ří 
mých a kolmých směrů. Jsou to dva 
skleněné průhledné hranoly  přímé, jichž 
základnam i jsou pravoúhlé tro júhelníky 
rovnostranné, postavené tak, že přepo
no vé roviny stojí n a  sobě kolmo a od
věsny obou jsou rovnoběžné. Vynalezen 
a  sestrojen r. 1851 Bauemfeindem.

H ranostaj, šelma kunovitá, domovem 
v Sibiři, poskytuje zimní běložlut. až bí
lou zimní kožku, zv. hermelín.

H ranosta jn ík  vrbový (Harpyia vinula), 
motýl hojně v květnu a  v červnu se vy
skytující, šedobílý, s předním i křídly 
černě žilkovatými a napříč  klikatě p ru 
hovanými. Housenka jest v mládí na- 
čemalá, později zelená. Na tře tím  krouž
ku jehlanovitě vyvýšená a zdobená po 
hřbetě hnědým, bíle lemovaným p ru 
hem. H lava červeně lemovaná, na  kon 
ci těla dva drsné trny. Od června do 
srpna  na  vrbách, topolech, lipách.

H ráský Jan  Vlad., Ing., Dr. (* 22. IV. 
1857), prof. čes. těch. v Praze; vynikající 
vědátor a odb. spisovatel z oboru hydro 
logie, dříve zem. inž. v Lublani. Též po
lit. činný; býv. zem. a říšský poslanec. 
Uveřejnil mnoho odb. pojednání v rů z 
ných věd. časopisech, m á zásluhy o zří
zení vys. školy zemědělské v Praze a 
o rozkvět lázní poděbradských. Čestný 
člen Jih oslov, techniků a propagátor sty 
ků  česko-slovinských.

H raše Jan, MUDr. (* 4. XI. 1853 v Bělé 
u Něm. Brodu), čes. lékař, p r im ář  ú s ta 
vů pro choromyslné (v Brně 1884, v P ra 
ze 1887, v Dobřanech 1888), pak ředitelem 
(v Dobřanech 1894—1909, v Bohnicích) a 
posledně vrch. řed. zem. ústavů  v Praze, 
vynikající odborník, au tor  řady  obsáh
lých statí v Časop. čes. lékařů  a  spisů: 
Ošetřování choromysLných, O potřebě 
prohloubení naší péče o duševně choré, 
Časové úvahy  k naší péči o dušev. ne 
mocné.

H raše Jan  Karel (* 2. IV. 1840 v R a ta 
jích u Bechyně, 6. V. 1907 v Náchodě), 
čes. spisovatel, ředitel měšt. školy v Ná
chodě. Věnoval se studiu archeologie, 
prozkoumal s taropohanská  pohřebiště, 
psal díla historická a místop. Průvodce 
Náchodském, 1893, Dějiny Náchoda, 1895, 
založil r. 1881 měst. m useum  v Náchodě. 
Pro mládež napsal několik kn ih  povídek, 
národ, ‘pohádek, pověstí, báchorek, diva
delní h ry  a  j.

H raše Josef, JUDr. (* 8. III. 1882), čes. 
p rávník  a odb. spisovatel finančně p ráv 

ní, nám ěstek  ředitele Zem. banky v P r a 
ze; přispívá do listů odbor, i denních.

Hrašovik, o. n a  Slov., okr. Košice, 342 
čs. ob.

Hráz, stavba z hlíny a kamení, též za 
pomoci ha tí  (proutěné pružiny) jako zá
kladní stavba pro silnice, dráhy, p růp la 
vy a  j.; u vodních staveb též jako jím 
ka nebo ochranná hráz; jelikož nah ro 
m aděné spousty hlíny se časem ssedají, 
je třeba již předem založiti hráze vyšší; 
p ři vodních hrázích je nu tné  nejsvědo
mitější provedení, aby byly odolné a ne
propustné. — Hráze tavných pecí, část 
nádrže p ro  roztavenou hmotu, k te rá  se 
časem prorazí, aby ji propustila. — IL 
v hor., p řeh rad a  důl. chodeb, zděná neb 
dřevěná, jejímž účelem je uzavření důl. 
ohňů, výronu plynů neb důlních vod. — 
IL (perineum, řec.-lat.), prostor mezi řití 
a pohlavním  ústrojím  člověka a  ssavců.

Hrazany, o. v Č., okr. Milevsko, 624 
č. ob. Cement, zboží.

Hrazany, o. v Č., okr. Sedlčany, 125 
č. ob. Zřícenina Hrádek.

H razená Lhota, o. v Č., okr. Benešov, 
250 č. ob.

Hrazda, oblíbené nářad í tělocvičné, tyč 
dřevěná (jasanová) nebo ocelová s dýho
vým či papírovým povlakem. Buď pev
n á  nebo visutá, zavěšená na  volných l á 
nech. Tato zvláště obvyklá pro cviky 
akrobatické.

H razdíra  Cyril (* 17. I. 1868 v Rájci n a  
Mor., f  4. XII. 1926 v Bmě), čes. hudební 
skladatel, řed. kůru, voj. a carský kapel
ník v Rusku (1898), kapel. Nár. divadla 
v Brně 1903—7, kde po prvé- provedl Její 
pastorkyni L. Janáčka, jehož byl žákem, 
řed. hudeb, školy v Třebíči a posledně 
kapelník ve Splitu. Autor skladeb orche
strá ln ích  sborů (Te Deum, a  Náš hym 
nus poctěny cenou Čes. akademie), oper: 
Osudná sázka, lakt., Ječmínek, 3akt., 
hudby k Jiráskově Lucerně, m noha pís
ní a mn. j.; celkem na  90 skladeb.

Hrazení, hradba, polní opevnění, zaří
zení k docílení nejvyšší účinnosti zbraní 
k udržení bojovné síly; pojem jak  pro 
improvisovaná hrazení v půtkách, tak  
pro technicky dokonalé stavby války 
pevnostní a iposiční. Opevnění užívá se 
i k obraně i k ú toku (k udržení a ze
sílení dobytých úseků). Pro volbu m ísta  
je rozhodující válečné postavení. Počíná 
se s opevněními nejjednoduššího druhu, 
jež jsou postupně zesilována; h lavní po
žadavky dobrého hrazení je volné pole 
dostřelné, dobré poměry pozorovací, ja 
kož i možnost společného postupu zbra
ní. Silné frontovní překážky zadržují 
nepřítele a  chrání aspoň před p řekva 
pením; nejúčinnější jsou vodní překáž 
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ky. K zamaskování posic využije se p ř i 
rozené polohy (pahorky, stromy). Pěší 
p luky  jsou tak  daleko předsunuty , aby 
bylo zajištěno pozorování dělostřelectva. 
Přirozený k ry t  zesiluje se zákopy (c^). 
Dostatečně k ry tá  pozorovací a  velitelská

Předliistorieký val ve Šlesviku.

nařízení jsou zvi. žádoucí pro dělostře 
lectvo. Munice m usí býti uložena v s u 
chu. V předních částech posic jsou s ta 
věny podzemní chodby, je-li dosti času, 
tedy cesty přibližné a zařízení odvodňo- 
^ací. Potom následuje  stavba druhé li
nie. Na předních liniích stavěny jsou jen 
běžné umělé p řekážky  (Q*), jako španěl
ští jezdci a  překážky drátěné. Dále se 
budu je  zdánlivé opevnění, jež má ne-

7
Profil přcdbistorického valu.

příte l  pokládati za hrazení bojovné. — 
Provedení všech těchto prací svěřováno 
je  zásadně oddílům, důk ladně  a odborně 
vycvičeným. Pionýři .skýtají podpory při 
zkoum ání a odklizení překážek; zak lá 
dají cesty, stavějí mosty a  s t rh u j í  je, za
k láda jí  odvodňovací zařízení. Pro zvi. 
stavby užívá se rad  geologů, inženýrů 
vodního stavitelství, betonářů. záko
py, překážky.

H rázký Jan  Otakar (* 16. XI. 1855 
v Poděbradech) od 1918—1924 ústřední 
ředitel Tabákové režie. Psal d ram ata  
(Dostaveníčko, P án i  hodnostáři a  j.), pró 
zy a časopisecké črty.

Hrázové dveře, slouží rychlém u uzavře
ní části dolu v případě zátopy, p rů lom u 
vod. Jsou buď z t rám ů  neb železa, u lo 
ženy v silném  zdivu.

Hrb (gibbus), ostré vydutí páteře, vzni
k á  tuberkulosním  zkroucením  obratlů  
páteře  neb úrazem  v mládí.

H rbáč z A rrasu, o* Adam de la Halle.
Hrbáč osenní, o* Zabrus tenebrioides.
H rbáček F ran tišek  (* 1847 v Blatci, 

f  1915 v Kroměříži), kn ihovník  a arch i
vář  arcibiskupský.

H rbáček F ran tišek  (* 1890 v Hnojicích), 
kap lan  ve Fulštejně, spisovatel hagio
grafický.

H rbáček Jindřich, současný o rgan isá 
tor katolického učite lstva moravského, 
redaktor „Věstníku katol. učitelstva čsl.“.

Hrbáček-V rla F ran tišek  (* 1871), rada  
Mor. zeměd rady  v Brně, agronomický 
spisovatel český.

H rbatý  Rudolf (* 1842, + 1895 v Olo
mouci), vojenský homiletik.

H rbek Čeněk (* 1840), kreslíř  v Praze, 
kol r. 1864.

H rbek Em anuel (* 1897), malíř, prof. 
užitk. grafiky  v Brně, žák Brumnerův.

H rbek Fran tišek  (1852—1899), profesor 
v Praze, český klasický filolog, au tor 
la tinských  učebnic a  mluvnic.

Hrbek Jan  Vilém (1799—1861), český 
hudební sk ladatel a virtuos na  flétnu.

H rbek Jeffrey (1882—1907), řed. slovan. 
stolice na  univ. v Lincolnu, Nebraska.

H rbek Václav, JUDr. (*19. I. 1867). 
Účastnil se pokrokového hnutí  mládeže 
v t. zv. „Omladině11, spoluzakladatel s t ra 
ny státoprávně-pokrokovéi Novinářsky 
činný. Brožury: P ravda  o Akad. čtenář, 
spolku, J a n  Iius, Tři rozpravy národo- 
hosp. P řek lady: M aupassant: P e tr  a Jan, 
Život, Lem aitre: Serenus, dále z Dérou- 
lěda a  Lenana. Menšinový a kom unáln í 
pracovník.

H rbenský  Arnošt (* 13. X. 1875), pluk. 
čsl., sloužil u myslivců, přih lásil se po 
převratě  do čsl. arm. a  obsadil jako p lu 
kovník část Slovenska až k Popradu; do
byl 6. VI. 1919 Nové Báně, 1920 posád. 
vel. v Liberci, 1924 brigádník  v Košicích, 
1928 do výslužby.

Hrbilky, Q* Phoridae.
H rbková Šárka, sestra  Jeffreye H., pro 

fesorka čes. jaz. na  univ. nebraské, nar. 
v Cedar Rapidsích. Po válce byla ředi
telkou čsl. odděl. Foreign Lang. Infor. 
Service v New Yorku. P ilná  publicistka 
a p řek lada te lka  z angl. do češtiny. Vy
dala r. 1920 soubor angl. překl. č. prósy 
pod tít. The Czechoslovak Stories.

Hrbol (tuber, protuberantia),vyvýšeni- 
na  n a  kostech, k  zachycení šlach svalů.

H rbolek zárodečný (discus proligerus), 
nahrom aděn í buněk v Graafském míšku 
(follikulu), obsah, vajíčko (cx* vaječník).

Hrbov, o. v Č., okr. Něm. Brod, 364 
č. ob.

Hrbovice (Herbitz), o. v Č., okr. Ústí 
n. L., 572 ob. (122 č.). Uhelné doly (Felix-
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Valdemar), kaple sv. Jana na památku 
vítězství českých vojsk u Ostí (1426).

Hrboltová (neb Hrbotovo), o. na Slov., 
okr. Ružomberok, 520 čs. ob.

Hrdějovice (Hrdějice), o. v Č., okr. Č. 
Budějovice, 978 č. ob. Lihovar.

Hrďibořice, o. na  Mor., okr. Prostějov, 
317 č. ob.

Hrdelnice, žíly hrdelní.
Hrdelní soud, dříve pojmenování sou

du, zabývajícího se zločiny, trestanými 
těžkými tresty na těle nebo na životě; 
též místo provedení trestu smrti.

Hrdelní zločin (capitale crimen), těžké 
proviněni; u Římanů to bylo provinění, 
které přinášelo jako následek úplné 
propadnutí právní schopnosti (caput).

Hrdina, v básnictví dramatickém oso
ba, která je středem předváděného děje.

Hrdina Josef Leopold, PhDr. (* 1856 
v Královicích), český spisovatel-humori- 
sta, úředník finanč. řed. v Praze. Hlav. 
dílo, román: Vlastní silou (1902).

Hrdina Karel (* 1867), farář ve Chval- 
kovicích, spisovatel homiletický.

Hrdina Karel (* 13. I. 1882 v Černici), 
č. spisovatel. Přeložil: Karel IV. (vlastní 
životopis, 1911), Petroniovo Satirikon 
(1925), Kosmova kronika česká (1929). 
Doplňuje a vydává: Ant. Truhlář, Ruko- 
vět k písemnictví humanistickému, zvi. 
básnickému. (Díl I., 1918.)

Hrdinka Jan (1835—1885), malíř-portre- 
tista v Praze.

Hrdlička, P* holubi.
Hrdlička Aleš, MUDr., RNDr. h. c. 

(* 29. III. 1869 v Humpolci), světoznámý 
učenec, prof. a kurátor antropolog, sek
ce Nár. musea ve Washingtoně; studo
val v Americe na N. Y. Eclectic Medical 
College, a byl r. 1892 graduován. Mimo 
to vykonal r. 1904 stát. zkoušky allopa- 
thické a  homoeopathické. V Middletow- 
nu pracoval ve stát. ústavu pathologic- 
kém a později vykonal sedmiměs. cestu 
po evrop. universitách a soc. ústavech. 
Stal se kurátorem Nár. musea, odd. pro 
fysikální anthropologii ve Washingtoně 
(Smithsonian lnst.), kde působí dodnes. 
Vykonal mnoho cest Mexikem, mezi In
diány, v Alašce, v Rusku, v Sibiři a j. 
Výsledky jeho práce jsou uloženy asi ve 
240 spisech a pojednáních. Byl zvolen r. 
1929 presidentem amer. akademie věd. 
Čestný doktor věd přír. univ. Karlovy.

Hrdlička Alois (*1862 v Hranicích), čes. 
malíř; dlouhá léta působil v Americe, 
nyní v rodišti.

Hrdlička Ant. (* 1882), sochař v Praze, 
žák Myslbekův.

Hrdlička Jan (1741—1810), slov. spiso
vatel evangel. náboženských knih.

Hrdlička Josef (* 1842 v Sobotce), red
aktor v Praze.

Hrdlička Martin (ca 1695—1756), malíř 
v Praze.

Hrdlička Martin (* 1817 v Lužanech, 
f  1852), malíř.

Hrdlička Matyáš, malíř v Praze, 1716.
Hrdlička Richard (* 10. IV. 1868 v Ml. 

Vožici), spisovatel a kontrolor Spořitel
ny města Tábora. Literárně činný od r. 
1888; uveřejnil množství článků pouč
ných i beletristických v růz. čes. časopi
sech, také četné překlady ze slovan. j a 
zyků, zejména ze srbštiny. Člen Syndi
kátu čsl, spisovatelů, redaktor a vydav, 
ilustr. sborníku Staré i nové letopisy tá
borské. Napsal: Počátky nár. hudby ji- 
hoslov. v Cechách (s ilustr., 1925), Srov
návací přehled některých výrazů z obo
ru knihtisku v různých nářečích slov.
(1911).

Hrdlička Rudolf (* 1849), farář v Ne- 
zamyslicích, spisovatel pedagogický; vy
dal O spolupůsobení kněze a učitele, 1888.

Hrdlička V., malíř v Běstvině, 1746.
Hrdlička Václav (1829—1892), čes. spi

sovatel, prof. v Kijevě. Pův. katecheta 
v Kutné Hoře.

Hrdlička Valentin (* 1880), architekt 
v Brně. Sp.: Bautischlerarbeiten.

Hrdlo (lat. iugulum, guttur, gula), 
přední část krku s ohryzkem (a*), u hmy
zu spodní část hlavy, v přeneseném slo
va smyslu úzká část různých orgánů n. 
nádob, nástrojů.

Hrdloploutvé (jugulares), zastaralý ná 
zev slimejšů (blenniidae), podle postave
ní hrudních ploutví na hrdle.

Hrdlořez (lat. tracheotomie), operativ
ním řezem v konickém vazu (ligamen- 
tum conicum), provedené otevření prů- 
dušnic, aby se předešlo zadušení při zdu- 
řeni sliznice, nádorech, hlízách nebo zá
škrtu nebo operativní zákrok k odstra
nění cizích těles, vniknuvších do prů 
dušek.

Hrdlořezy, o. v Č., část hl. m. Prahy- 
XI., okr. Žižkov, 1806 č. ob.

Hrdlořezy, o. v Č., okr. Ml. Boleslav, 
878 č. ob. Vodárna.

Hrdlořezy, o. v Č., okr. Třeboň, 363 
č. ob.

Hrdlovka, lidové označení pro nákazu 
zvěře a skotu (Septicaemia haemorhagi- 
ca bovum), působenou ovoidními, bipo- 
lárně se barvicími bakteriemi Bacillus 
bovisepticus ze skupiny Pasteurellos 
(bacillus plurisepticus); zárodek tento 
jest velmi rozšířeným saprofytem v pří
rodě a podle prostředí, v němž žije, jest 
různá i jeho virulence. Nemoc tato se 
v některých místech vyskytuje jako spo
radická, v jiných však jako místní (sta-



Příloha Nového ve lkóho ilustrovaného slovníku naučného.
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tionární) nákaza  půdní, zvláště když n a 
kažená zvířata  zamoří kraj v iru len tn í
mi zárodky. K nakažení zvířat dochází 
různě: buď zažívadly, anebo poraněnou 
pokožkou, příp. vzduchem a dychadly. 
Často nemocná divoká zvířata přenesou 
tuto nákazu  na skot a vepře. Nemoc se 
jeví jednak onemocněním kožním (ex- 
anthem), jednak plicním a střevním. 
P rvní způsob vzniká hlavně u skotu, 
počíná vysokou horečkou (až 42° C) a 
projeví se tvrdým, oedematickým a bo
lestivým otokem kůže a podkoží, při 
čemž otekou rosolovitě i sliznice a zvíře 
se dusí; chorobu pak provází kolika a 
krvavý prů jem  (forma střevní). Sm rt na 
stává za 12—36 hodin a pitvou se zjistí 
krváceniny ve všech vnitřn ích  ústrojích. 
Plicní forma se vyskytuje hlavně u zvě
ře vysoké a černé jako akutn í zánět plic 
a pohrudnice a jeví se při pitvě jako 
kruposní pneumonie, pleuritis, pericar- 
ditis a m ediastinitis  s tekutým  exudátem 
v dutině h rudn í a s k rváceninam i na 
všech orgánech. Ú m rtnost jest asi 90% a 
léčení neskýtá vyhlídek n a  uzdravení. 
Podle § 33 zákona o nákazách zvířecích 
nutno tuto nákazu ohlásiti. Kůže z m ršin 
nesmí se stahovati, nýbrž celý kadaver 
musí býti neškodně zničen. Porážeti ta 
ková zvířata, pokud vypadají zdravě, lze 
jen se svolením veterináře a to jen v m í
stě nakaženém. V historických zemích a 
na  Podk. Rusi se v období 1920—25 vy 
skytovala jen ojediněle, na  Slovensku 
zjištěna nebyla. V r. 1924—25 se rozšířila 
více ve Slezsku a zjištěny případy p ře 
nesení na  vepře.

H rdlovka (Herrlich), o. v Č., okr. Duch- 
cov, 4950 ob. (3097 č.). Uhelné doly (Ale
xandr, Nelson), elektr., vodárna, chem. 
průmysl.

Hrdly, o. v Č., okr. Litoměřice, 407 č. ob. 
Zámek.

Hrdoňovice, o. v Č., okr. Turnov, 308 
č. ob.

Hreblja, o. n a  Podk. Rusi, okr. Sevljuš, 
538 ob. (487 r.).

Hrebenda Matěj (* 10. III. 1796 n a  Píle, 
t  16. III. 1880 n a  Kokavě), slepý básník 
a buditel slov. V mladém  věku oslepl a 
stal se kostelníkem a  ponocným v Ko
kavě, ale r. 1830 musel i toto chudičké 
zam ěstnání opustiti. Chodil pak  po Slo
vensku a po Cechách jako kolportér slo
venských a  českých knih, jež nejen  pro 
dával, ale i s ta ré  tisky shromažďoval. 
Byl národovcem Kollárovy školy, věno
val 400 zl. n a  revúcké gym nasium  a od
kázal m u též svou cennou knihovnu. Měl 
ěasté s tyky s českými a slovenskými 
spisovateli, jimž opatřoval s taré  knihy, 
k teré posbíral n a  svých cestách.

N ový  s lovník naučný. — Svazek IX.

H rebinka Jevhen Pavlovyč (1812—1848), 
u k ra j in ský  básn ík  a ba jkář. Psal rovněž 
pověsti jazykem  ruským , n a  př. Čajkov- 
skvj.

Hrebionok, vých. výběžek Slavkovské
ho štítu  ve Vys. Tatrách  nedaleko h lu 
bokého údolí Kolbašského. Je pohodlně 
p řís tupný  ozubenou drahou, k te rá  sem 
vede ze stanice  St. Smokovec, vzdále
né 2 km.

Hreč Vsevolod, pseud. Frant. Kvapila.
Hrejkovice, o. v Č., okr. Milevsko, 464 

č. ob. El. dr.
H rejsa Ferd., Dr. (* 19. I. 1867 v H um 

polci), býv. superin tendent evang. církve, 
prof. Hus. fakulty  v Praze. Hl. díla: Čes. 
vyznání z r. 1575 (1903); Česká konfese
(1912); Česká reformace (1914); Nábožen
ské základy Jednoty bra trské  (1926); Mlá
dí Fr. Paiackého (1927); Kníže Václav
(1928); Dobrovský a  čeští evangelíci
(1929); Česká bible (1930); Jan  Vegh
(1930); mimo to četné práce v časopisech. 
Red. Evang. církevník (1903—1919).

H rejza F ran tišek  (* 11. VIII. 1861 
v Humpolci), ev. bohoslovec. Byl fa rá 
řem  na  růz. místech a  redaktorem  Ev. 
církevníka. Napsal něk. konfes. brožur.

H-renta, o* renty.
H rhov (Gergó), o. n a  Slov., okr. Mol- 

dava, 971 ob. (12 čs.).
Hriadky, o. n a  Slov., okr. Trebišov, 390 

čs. ob.
H riato, hria té , n a  Slov. nápoj z medu 

vařeného v kořalce s h řebíčkem  a skoři 
cí, pije se teplý při různých slavnostních 
příležitostech.

H ribar Ivan (* 1851), slovinský národn í 
pracovník, p rvní jihoslovanský vyslanec 
v Praze, býv. starosta  Lublaně. Zjednal 
si velké zásluhy o rozvoj Lublaně a 
o utužení s tyků česko-slovinských.

Hribovce, o. na  Podk. R., okr. Muka- 
čevo, 408 r. ob.

Hricko Ju ra j  A., význam ný slovensko- 
amer. řečník, spolkový pracovník, amer. 
politik. Podle T. Čapka je to jeden ze 
dvou Slováků, k te rým  se podařilo  býti 
zvolenu do pennsylv. legislatury. Žije 
v Olyphantu, Pa.

Hričovské Podhrad ie  o. n a  Slov., okr. 
V. Bytča, 211 čs. ob.

Hrinčenko Boris, O* ča jčenko Vasil.
H rink, h razený  tábor loupeživých Ava

rů  v VI. stol., zřizovaný přechodně 
k ochraně a  úk ry tu  naloupených pokla
dů, hlavně v rovinách uherských, ale při 
expansi ná jezdů  avarských též i v nori- 
ckých Alpách a též v Čechách nalezeny 
u Kopidlna stopy h. Jeden z největších 
a nejhl. h r in k ů  mezi Drávou a Rábou 
rozmetán r. 796 m arkrab. Erichem a Vo- 
nom írem  Korutanským .

11
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Hriňová, o. na  Slov., okr. Zvolen, 6.785 
čs. obyv.

Hrišovce, o. n a  Slov., okr. Gelnioa, 
240 čs. ob.

H rkáč (Harkács), o. n a  Slov., okr. Tor- 
nala, 371 ob. (16 čs.).

Hrkovce (Gyerk), o. n a  Slov., okr. K ru 
pina, 579 ob. (10 čs.).

Hrnčiarovce (Gerencsér), o. n a  Slov., 
okr. Nitra, 1.154 ob. (276 čs.).

Hrnčiarovce, o. n a  Slov., okr. Trnava, 
1.700 čs ob.

H rnčiarske Zalužany, o. n a  Slov., okr. 
Rim. Sobota, 825 čs. ob.

H rnčíř Fran tišek  (* 28. IX. 1860 ve Dře- 
víkovč u Trh. Kamenice, f  12. VI.^ 1928 
v Nymburce), působil jako uč. ob. školy 
v Bohnicích a v Nymburce. Pěstitel čs. 
s tyků spolu s K. Kálalem  a  K. Salvou. 
Redigoval dětské časopisy, zvi. Dětský 
Máj (1905—1914 vl. nákl., Věstník Podě
b radská  (hist. časopis, p rvní vlastivěd
ný sborník český). Byl šikanován raku- 
šáckými okres, inspektory a okres, he j t 
many, přesazován, odním ány mu p ř í 
platky, knihy konfiskovány. Je autorem  
57 knih. Z jeho povídek ze života dět
ského vynikají: Podivné přátelství, Ubo
há  Milena, Jasno a  chmurno, Snění a 
život, Jařm o hroudy, Bez ta tínka, Pudi- 
v ítr  a j. Z jeho hist. povídek: El. P řem y 
slovna, Jan  Šváb, Na Libici bílé. Z jeho 
hist. spisů: Král. město Nym burk n. L., 
Obrázk. dějiny ná roda  čs. (1925, vyšlo 
též slovenský), Obrázk. dějiny světové 
(2 sv., 1926). Napsal mnoho pohádek a 
školních příruček. Lit.: H anuš Sedláček 
v „Úhoru11 r. XVI., č. 7. — Karel Kálal 
v „České dívce14 r. XVII., č. 5.

H rnčíř Josef (* 1877), architekt, p řed 
seda Ústředí čsl. spolků v Jugoslávii. 
Provedl mnohé vynikající stavby v býv. 
Srbsku; za světové války prožil přechod 
Albánií a přešel do Švýcar, kdež se zú
častnil odboje čsl.; nyní žije a působí 
opětně v Bělehradě.

H rnčíř Silvestr (* 1871 v Bohumilí), fa 
rá ř  v Holešovicích, spisov. homiletický.

H rnčířka, Q* Odynerus.
H rnčířství, h liněné zboží, str. 42.
Hrob (Klostergrab), m. v Č., okr. Duch- 

cov, 3650 ob. (108 č.). Hnědouhelné doly, 
lomy, tov. zboží stávk., olov. rour, skla. 
Nádherně položené letovisko. F arn í ko
stel sv. Barbory z r. 1212, 1614 evangel. 
kostel; na rozkaz arcib. Jana  Lohelia zbo
řen, což bylo počátkem českého povstání.

Hrob boží v Jerusalémě, pravděpodob
né místo, kde pohřben byl Ježíš Kristus, 
podle Nového zákona hrob Josefa Arima- 
tejského. Za H adriana  r. 132 při znovu- 
vybudování Je rusa lém a všechna p am á t 

ná  m ísta  zasypána. Po odstranění těch
to násypů  nalezen h. b. císařovnou He» 
lenou, jež dala n a  tom místě postaviti 
chrám  Bož. Hrobu, původně rotundu 
Vzkříšení (Anastazia), jež podvakrá t zbo
řena  a zase vybudována.

H robař F rantišek  (* 1872 v Holešovi
cích), vojenský k u rá t  v Praze; vydal Vá
lečné vzpomínky ze Slovenska (1924).

Hrobařík, CX* Necrophorus.
Hrobce, o. v Č., okr. Roudnice, 434 č. 

ob. Tov. hosp. strojů, isolačního m ate r iá 
lu, výr. sýru a  cement, zboží.

Hrobčice, o. v Č., okr. Duchcov, 1328 
ob. (165 č.).

Hrobkovač, hosp. ná řad í  podobné dvo
jitému oboustranném u pluhu, k terým  se 
při orává půda k stonkům  řádkových 
rostlin. Vyoranou půdu p ř ih rn u j í  po
s trann í plechy do způsobu hrůbků.

Hroboň J. M. (* 1859 v Liptovské Siel- 
nici), slov. spisovatel. Od r. 1883 evang. 
fa rá ř  v Istebném; věnoval se studiu  sta- 
roslov. mythologie, starožitností a  ja- 
zykozpytu.

Hroboň Samo Bohdan (* 24. VIII. 1820 
v Sielnici, f  1894 tamtéž), slov. spisovatel, 
mystik, zajímavý li terární zjev let č tyři
cátých. Zamiloval se do Bohuslavy R aj
ské, potomní ženy F. L. Čelakovského, jíž 
posílal nádherné Jisty, ale chtěje se plně 
věnovati práci národní, ve sm yslu  Štú- 
rových ideálů, přerušil s ní styky a žil 
v osamocení bez zaměstnání, ponejvíce 
odkázán n a  milosrdenství svého b ra tra  
Ludevíta. Jeho verše jsou roztroušeny po 
slovenských časopisech.

Hrobský Felix Adam, čes. kazatel a 
fa rá ř  podobojí v Borotíně; žil koncem
16. a poč. 17. stol.; po bitvě bělohorské 
opustil vlast. V pam ětní knize fary bo- 
rotínské zaznam enán jako spisovatel 
díla: Žalmové obecní sv. Davida, jichžto 
se v kostelích Jířesfanských při něšpořích 
užívati obyčej má, z r. 1611.

Hrobský Karel Em anuel (* 12. IX. 1877 
v Čes. Budějovicích), čes. hudeb, spiso
vatel a skladatel, úř. tech. fin. kontroly; 
napsal Hudební slovník (ve 4 vyd.), cyk
lus písní Povltavské perličky, Hudba k u l 
tur. národů  ve starověku, Volné kapitoly 
smetanovské, řadu  životopisů hudebních 
skladatelů, články a skladby v časopise 
Česká hudba.

Hroby, misto, do něhož jsou uk ládána  
těla mrtvých; bývaly obloženy kameny 
nebo tesány do skal. Později, v době 
bronzové, byly mrtvoly spalovány a po
pel jejich uk ládán  do popelnic. Dávným 
zvykem bylo dávati m rtvém u do hrobu 
různé dary, šperky a i oblíbené nářadí, 
zbraně, konečně i zvířa ta  (psa, koně). Na
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Skalní hrob v Lykii.

hrob pak byla nasypána  m ohyla nebo 
vystavěn pomník; v dobách pozdějších 
hrobky, mausolea.

Hroby, o. v Č., okr. Tábor, 255 č. ob. 
Zámek s parkem.

Hroby vojenské, jsou jednak mírové, 
t. j. hroby vojáků, jež zemřeli v aktivní 
službě a byli pochováni na  voj. hřbitově, 
jednak  h. válečné, kde jsou pochováni 
příslušníci arm., ale i zajatci a  in terno
vaní, zemřelí doma nebo n a  bojišti. Ony 
jsou vyhrazeny péči arm. správy, jako 
vůbec voj. hřbitovy; tyto, jež za světové 
války naijyly netušeného rozsahu, jsou 
podle mírových sm luv n a  určitou dobu 
(doba zrušení není dosud přesně stano 
vena) odevzdány do péče států, n a  jejichž 
území se nacházejí. Jde o hroby zřízené 
od 1. VIII. 1914 do 30. XII. 1919. V ČSR. 
je takto pohřbeno 146.912 osob n a  5299 
hřbitovech; udržování hrobů stojí ročně
750.000 Kč.

Hrodištský, pseud. Jos. AI. Dundra.
Hroch, Q* hrochovití.
Hroch (slon, bašta  č. věž) v šach. hře.
Hroch Max, pseud. Č. Zíbrta.
Hrochoť, o. n a  Slov., okr. B. Bystrica, 

1.275 ós. ob.
Hrochov, o. n a  Mor., okr. Litovel, 593 

č. ob.
Hrochovití (Hippopotamidae), rod ssav- 

ců z řádu  sudoprstých a z podřadí ne- 
přežvýkavců, žijící na  vodě i na souši, 
s nem otorným  tělem a k rá tkým i okon- 
četinami, jejichž prsty  jsou spojeny plo
vacími blanami. Téměř holá, v mládi 
jasně masově červená, později břidlicově 
šedá kůže m á na pyscích a  uších řídké, 
na  hřbetu  však až ke špičce ocasu husté  
štětiny. Kožní žlázy vylučují červený 
sekrét. Na č tyřhranné hlavě je náp ad n á  
veliká t lam a  s vrchním pyskem, jenž 
visí jako polštář po jejích obou s t ra 
nách. Původně po celé Africe rozšířený 
rod Hippopotamus L., s jediným  druhem ,

n ilským  hrochem, žije dnes ještě ve 
vnitřn í Africe. Životu ve vodě úplně 
přizpůsoben, m á  n ilský  hroch tlusté, vál
covité tělo bez výčnělků. Jen oči a no
zdry poněkud mu vyčnívají. Dva řezáky 
v každé čelisti jsou rovněž jako 70 em 
dlouhé Špičáky bez kořenů. Zvíře, jež 
zřídka kdy  vylézá z vody, je až 4x/2 m 
dlouhé, VA m  vysoké a  váží až 3.000 kg. 
Živí se vodními bylinami a bývá loveno 
pro maso, kůži a zvláště pro svoje zuby. 
— Teprve r. 1849 objevený zakrnělý 
hroch (Choeropsis liberiensis Mort.) žije 
v lesích a bažinách západní Afriky, od 
Liberie až k franc. Sudanu. Je m 
dlouhý, SÁ  m  vysoký a m á po jednom 
řezáku v každé čelisti, nozdry a oči ne
m á vyvýšeny. — Dříve byl rod hrocho- 
vitých více rozšířen. Bible zná nilského 
hrocha (behemoth, říční kůň) ještě v Jo r 
dáně. V pliocénu a pleistocénu býval 
hroch v Asii, Evropě a též na M adaga
skaru, dnes již tam  nežije. Indický druh 
sivaliků měl ještě šest řezáků nahoře 
i dole (Hexaprotodon Falcon). V Evro
pě žil v s tarš ím  pleistocénu n a  severu 
Anglie a Německa H. m aior Owen.

H rochův Týnec, m. v Č„ okr. Chrudim,
1.270 č. ob. Roln. akc. cukrovar s ra fine 
rií; město je rozloženo n a  dvou návrších, 
na  nižším  zám ek p rem onstrá tů  z H rad i
ště u Olomouce z r. 1717. — Týnec stál 
již r. 1293 a  měl 1349 farn í kostel. Maji
telé tvrze i městečka byli Hrochové z Me- 
zilesic, od r. 1705 k láš te r  h radištský.

Hrom, hromobití, rachotivý hluk, 
způsobený při elektrickém výboji blesku 
mocným otřesem  vzduchu. K rá tká  rána  
bleskové jiskry  se násobí a zesiluje a 
také prodiužuje odrazem  zvuku od skal, 
mračen a j. Ač rachot h. vzniká součas
ně s bleskem, je slyšen později, poně- 
vadě zvuk šíří se m nohem  pomaleji než 
světlo.

H rom ada, ve sm yslu  shromáždění, 
schůze, sbor. Obecní h. bývala ve s ta 
rém čes. zřízení obec. schůze celé obce, 
svolaná rych tá řem  za účelem důležité
ho řízení, nebo před veřejným  soudem. 
Ve s tarém  čes. p rávu  sdružení několika 
rodin zváno h rom ada  nebo sstupek. Po
dobně byla  u Rusů a Malorusů h. sou
h rnem  všech členů obce společných m a 
jitelů  obecních pozemků. Ve spolkovém 
zřízení va lná  h. jest schůzí všech členů 
spolku, společnosti nebo korporace.

H rom ada Antonín (* 1841 n a  Kladně, 
f  1901 ve Stuttgartu), čes. operní pěvec 
(baryton), od r. 1866 komor, pěvec vir- 
temberský, později vyučoval zpěvu na  
konservatoři ve Stuttgartu .

H rom ada František, JUDr., předseda 
Českého akc. pivovaru v Českých Bude-

l i *



H rom ada F. 164 Hromosvod

jovicích, gener. ta jem ník  obch. a  živn. 
komory, vynikající ku ltu rn í  a nár. p ra 
covník na  Českobudějovicku.

H rom ada Josef, litograf v Praze, 1869
 18g3

H rom ada Rudolf (* 13. VI. 1890), český 
esperantista.

H romadinky, O* Sporozoa.
H rom ádka Antonín (* 1876 ve Žďáru), 

čes. skladatel hudby církevní, učitel n a  
konservatoři brněnské.

H rom ádka Fran tišek  (* 1848 ve Zboro- 
vicích), děkan ve Volyni, spisovatel ho- 
miletický.

H rom ádka Jan  (* 1854 ve Žďáru), vo
jenský kurá t;  vydal sbírku povídek Zla
tá  slova v naší bláznivé době (1924).

H rom ádka Josef L., PhDr. (* 8. VI. 1889 
v Hodslavicích na  Mor.), evang. vikář, 
od 1920 prof. systematické teologie na 
Husově evang. fakultě v Praze. 111. díla: 
Křesťanství a vědecké myšlení (1922), Ka- 
tclicism a boj o křesťanství (1925), Jan  
K arafiát (1925), Cesty protestantského 
theologa (1927), Zásady Českobratrské 
církve evangelické (1927), M asaryk (1930).

H rom ádka z Jistebnice Petr, zak lada 
tel m. Tábora; jako he jtm an  voj. tábor
ského usídlil v únoru  1420 obyvatelstvo 
m. Sezimova Ústí n. Luž., jež se přidalo 
ke straně táborské, n a  nově založeném 
Hradišti hory Tábor. Upálen 1421 Kutno
horskými po kapitu laci Chotěboře, již 
hájil.

Hromádko Fran tišek  (* 1831 v Leštin- 
ci u Skutče, f  1911 v Praze), čes. fysik 
a  m atem atik ; působil na  gyrnn. v Pře- 
šově, Ml. Boleslavi, Klatovech, od r. 1870 
v Táboře, 1893—95 n a  malostr. gym nasiu 
V Táboře založil a řídil po 17 let meteo
rolog. stanici. Napsal celou řadu  spisů 
z oboru přírodoznvtu a  m atem atiky: Síla 
elektr. v lidské službě, Nové m íry a vá
hy, Obrazy ze silozpytu, ve dvou dílech 
s názvoslovím v šesti jazycích (čes., něm., 
š v é d , rus., ital., Španělsky), Základy m e
teorologie a klimatologie, Základy m ate- 
mat. a hvězd, zeměpisu (pro stř. školy), 
pak spolu s prof. S trnadem  Sbírku úloh 
z algebry a j.

Hrom adová Milada (* 1. IX. 1902), čes. 
oper. pěvkyně; 1923 u Jihočes. Nár. div. 
v čes. Budějovicích, pak u div. sdruž, 
měst východočes. 1926—8 v opeře Měst. 
div. v Plzni.

Hrom átko (Hromádka, Hromádko) Jan  
Nep. Norbert (* 1783 v Hrochově Týnci, 
f  1850 ve Vídni), čes. spisovatel, vyučo
val v šlechtických domech (zvi. češtině). 
1808 stal se učit,, češtiny na vídeňské 
reál. akademii. 1811 po J. V. Zlobickém 
prof. čes. lite ra tury  n a  vídeňské univer
sitě; tu  používaje znalosti jinoslov. řečí,

srovnával češtinu s ruštinou  Od r. 1812 
vydával C. k. povolené Vídeňské Noviny, 
které r. 1813 rozšířil o liter, přílohu Prvo
tiny pěkných um ění neb Vídeňské Listy, 
pro něž získal široký k ru h  spolupracov. 
obrozeneckého období (Hanka, Tham, po
zději Jungm ann, Marek, Šafařík  a  j.). 
Pro výtky zaváděných novot m luvnic
kých a neslovanskost listů, poklesl zájem 
o ně, finanční nesnáze způsobily zaba
vení tiskárny a novinářské kanceláře. 
Noviny zanikly 1816 a Listy rok nato  a 
stejně i připravovaný časopis Přemysl a 
Kalendář vid. český. Hromátko pak vy
učoval slov. jazykům  v císařském domě. 
Navrhoval vládě hez úspěchu zavedení 
vyuč. slavistice n a  vys. školách a  lyceích.

Hromecký Vavřinec (* 1866 v Brně), 
katecheta; psal o mravouce darw inism u
(1889).

Hromnice, církevní svátek, 2. února, 
Očišťování P. Marie.

Hromnice, o. v Č., okr. Plzeň, 863 č. ob.
Hromničky, hromnice n. hromice, sví

ce, posvěcené o svátku Hromnic, které 
rozsvěcují se v čas bouře a konány při 
nich modlitby za odvrácení škod a  po
hrom, které způsobuje blesk.

Hromosvod nebo bleskosvod, zařízení 
na  ochranu budov před úderem blesku. 
Skládá se z jedné nebo více tyčí j ím a 
cích, 4—5 m vysokých, opatřených mědě
ným  nebo pozlaceným hrotem  z mědě
ného d rá tu  6—8 m m  silného, který spo
juje tyče mezi sebou a vede k zemi, a  
z uzeméní (elektrody), které tvoří mědě
ná  deska as 3 m m  silná a  as 1 m 2 veliká

do země zapuštěná. Činnost hromosvodu 
spočívá v tom, že elektřina v zemi vyrov
nává  se s  elektřinou m račna  prostředni
ctvím tyčí, čímž-snižuje se napětí v m rač 
nu  i možnost náhlého vybití hromu. 
První hromosvod postavil fa rá ř  Prokop 
Biviš (1754) na  Moravě; byl však rozezle
nými, nerozumnými sedláky rozbit. Te
prve, když B. F rank lin  1860 postavil h ro 
mosvod ve Filadelfii, vešel rychle v uží
vání. Od té doby jest zřizování hrom o
svodu velmi zdokonaleno. — II. tykad 
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lový, používaný n a  vysokoírekventních 
silnoproudových vedeních, sestává ze 
dvou isolovaných tykadel, z nichž jedno 
je ve spojení s vedením proudu, druhé 
pak spojeno jest se zemí. Uhodí-li do ve
dení blesk, a vytvoří-li světelný oblouk, 
odbočí proud a jest h n án  tykadly do 
■v ýše, kdež přeruší proud do země mířící. 
Přístroje tohoto (Siemens & I-Ialske) 
možno použiti pro stejnosm ěrná i pro 
stř ídavá  vedení.

H rom otluk Konarovic Marcian, pseud. 
F. L. Čelakovského.

Hromový stroj, zařízeni na  divadlech 
k napodobení hrom u; ve star. div. kovo
vý kotel, do kterého sypány kam eny; 
nyní se užívá zvláštního d ruhu  bubnu.

Hromovyk, v bájesloví m aloruském  zo
sobnění hromu, v trojí podobě: jako vo
jín či panic, chliborob, sedlák, vivčar, 
ovčák.

Hron (maď. Esztergom), maď. kom itá t 
jižně od Dunaje, 532 km 2, 55.793 ob. (6800 
Slováků). Hl. m. Ostřihom.

Hron (maď. Garam), řeka  n a  Sloven
sku. P ram ení pod Královou holou a po 
toku 270 km  dl. ústí do Dunaje u Par- 
káně proti Ostřihomu.

Hron A., pseud. Jos. V. Friče.
Hron B., pseud. Vlad. Čecha.
Hron Bedřich, pseud. Vrat. Václava 

Tomka.
Hron F. K. (1874—1928), malíř, k ra jinář. 

Žil na Benecku a maloval Krkonoše.
Hron Jakub (* 1840 v Metanově, f  1921 

tamže), český spisovatel, prof. gym nasia  
v Hradci Král. Podivín zjevem i životem, 
vymyslil si zvláštní češtinu a měl samo- 
rostlou filosofii. Z jeho spisů: P řípona 
tvorebná „ba“ v úpravě zákonité (1898), 
L ibom udravna čili Rozborava vesmíra 
(1910), Kořeny slovní, Čujba i jsoucno 
prostora, Přítaž  i odpad hvězd. Lit.: Le- 
šebrad: Dva trosečníci (Odeon č. 1, 1929).

Hron J iří (Michálek, * 18. IV. 1904 ve 
Vršovicích), čes. herec filmový rolí m la 
dých milovníků, známý ze zfilm. rom ánů 
Ign. H errm an n a  jako zet a ženich Vejva- 
ra, pak v Lešet. kováři, Praž. švadlen- 
kách a j. Účasten i při filmování zah ra 
ničních filmů (Pradlenka J. V.) berlínské 
i pařížské produkce (Chantecler).

Hron Josef, ps. Frant. Rudolfa Šimka.
Hron Karel (1869—1894), vynikající 

pracovník sokolský, náčelník Sokola k a r 
línského a  red. čas. Sokol.

Hron Vojtěch, ThDr. (* 1804 v Solopis- 
kách), f  1872 v Praze), gen. vikář, cirk. 
historik a  apologeta.

Hronec Jiří, PhDr. (* 17. V. 1881 Gočov, 
Slov.), prof. matem, n a  vys. škole techn. 
v Brně, býv. řed. gymn. v Kežmarku, Ko
šicích a Praze. Napsal: Fuchsové relácie

a omezené integrály (1925), Lineární di
ferenciální systém y druhého řádu, řeši
telné hypergeometrickými řadam i (1929), 
Vyučovanie a vyučovacia osobnost (1923), 
Hlavné hlediska reformy našho školstva
(1929).

Hronec, o. na  Slov., okr. Březno, 2002 
čs. ob.

Hronek Josef Matěj, JUDr., současný 
organisátor studentstva v hnu tí  katolic
kém, rad a  minist. presidia, publicista
T l á V i n y p n Q l f V '

Hronek Josef S. (* 1890 v Mladé Bole
slavi), docent bohoslov, fakulty  v Praze, 
redaktor časopisu Sursum, literární k r i 
tik a essayista.

Hronek Václav, obrozenský básník a 
bohoslovec, 1848 kaplan  v Brandýse nad 
Labem, a* ČKD., 1868, 153.

Hronek Vojtěch (* 1865 v Dolanech), 
člen rytířského řád u  Maltézského, fa rá ř  
v Radobicích, spisovatel homiletický.

Hronětice, o. v Č., okr. Poděbrady, 546 
č. ob.

H roník Václav (* 13. VIII. 1883 ,na Žiž- 
kově), český spisovatel a cestovatel po 
balkánských státech; přeložil Cvijičovy 
Balkánské otázky, znalec poměrů jiho- 
slovanských; středošk. profesor, od roku 
1925 na  reálce n a  Vinohradech.

Hronov, m. v Č., okr. Náchod, 3798 ob. 
(3700 č.). Městské museum, Jiráskovo di
vadlo (otevř. 1930), farní kostel a evang. 
seniorát; četný textilní průmysl, kam en
né uhlí, m inerá ln í p ram eny kyselky, tov. 
lepenky, plech, zboží a  j. Rodiště Aloise 
Jiráska, který H. zvěčnil ve své knize 
U nás. Četné budovy hronovské připom í
nají jednotlivé postavy z této jeho práce 
příslušným i nápisy. Založen kol r. 1270 
Hronem z Náchoda a nazván Hronovem 
nad Bílou horou.

Hronovský Alois, pseud. AI. Jiráska.
H ronská Breznica (dř. IL Březnica), o. 

n a  Slov., okr. Zvolen, 321 čs. ob.
H ronská Kamenica, Kamenica nad 

Hronom, o. na  Slov.
Hronská Nová Ves, cx* Tekovská Nová 

Ves, o. na  Slov.
Hronské Kosihy, o. na Slov., okr. Le

vice, 717 čs. ob.
Hronské Opatovce, Opatová, o. na 

Slov.
Hronské Rudno, Q* Rudno n. Hronom, 

o. n a  Slov.
H ronský Svátý Ju r, o* Svátý Ju r nad 

Hronom, o. na  Slov.
H rosvitha (Rosvitka, 935—1002), stře- 

dolatinská básn ířka  z dolnosas. šlechty.
Hroška, o. v Č., okr. Nové Město nad 

Met., 481 č. ob. Lihovar.
H rotnatci, o* Xiphosura.
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Hrotnosemenka, Rhynchospora.
Hrotovice, ms. na  Mor., okr. Mor. 

Krumlov, 1429 č. ob.; 3 lihovary.
Hroubovice, o. v Č., okr. Chrudim, 692 

č. ob.
Hrouda Ferd inand  (* 1874 v Deštné), 

farář u sv. Mikuláše na Menším městě 
pražském, spisovatel asketický a hom i
letik.

Hroudy, kusy rudné rubaniny, větší 
60 mm.

Hrozen, květenství, na  jehož hlavní 
prodloužené společné ose vyrůstají v růz 
ných výškách jednokvěté, asi stejně 
dlouhé vedlejší osy čili květní stopky. 
Květy nejspodnější rozvíjejí se nejdříve, 
jako u akátu, kaštanu, hyacintu, vřesu. 
Všeobecně používané pojmenování „hro
zen" pro skupenství bobulí révy vinné je 
botanicky nesprávné, neboť květy i bo
bule révy vinné jsou uspořádány v latu, 
při níž se květní vedlejší stopky rozvět
vují. Pravý  hrozen tvoří na  př. květ a 
bobule rybízu.

Hrozenkov Nový, o* Nový Hrozenkov, 
o. na Mor.

Hrozenkov Starý, Starý Hrozenkov, 
o. na Mor.

Hrozinky, usušené hrozny některých 
druhů vinné révy. Pravidlem  zhrozinko- 
vatí hrozny již na keři v Malé Asii, 
Řecku, Itálii, ve Španělích a přicházejí 
do obchodu pod jménem cibéby. Jsou 
různé velikosti, barvy žlutohnědé až čer
né, mají prům ěrně  70—80% sušiny a 
z toho až 60% cukru. Nejjemnější jsou 
smyrenské, méně cenné ze Samu a Kré
ty. K desertu jsou hledány velké modré 
damašské. Někdy se suší celé hrozny a 
z těch jsou nejlepší z Malaga a Valencie. 
Velmi dobré hrozinky jsou francouzské, 
italské z Kalabrie a z Kalifornie, a sul
tánky, hrozinky bez jader. V již. Francii 
používá se hrozinek k výrobě desertního 
vína, m ušká tu  a marsala. Většina růz 
ných sektů a samotoků vyrábí se jen 
z hrozinek.

Hroznany, sole kyseliny hroznové.
Hroznata (Hrozňata, z pův. z Groznej- 

te), praotec rodu pánů  z Gutštejna nebo 
Guttensteina (* v 2. pol. 11. st.), syn čes. 
pána Sezimy, padnuvšího u Loděnic 23. 
I 1179, a Dobroslavy Černínové z Chude
nic; zúčastnil se třetí křiž. výpravy, v rá 
til se však z Itálie, r. 1193 založil klášter 
v Teplé, 1197 uvedl tam  prem onstráty  ze 
Strahova, sám později stal se členem ř á 
du a proboštem. Založil prem onstrátský 
klášter v Chotěšově pro ženy, pod první 
správou své sestry Vojslavy. Zajat ně 
kterým z chebských rytířů, nechtěje svo- 
liti k výkupném u na ú tra ty  kláštera,

umučen a f  14. VII. 1217. Prohlášen za 
blahoslaveného, řádem  premonstr. ctěn 
za svatého. Jeho životopis vydal Balbín 
v Syntagna historicum de familia Gut- 
tensteinia.

Hroznějovice, o. v Č., okr. Týn n. Vit., 
230 č. ob.

Hroznětín (Lichtenstadt), m. v Č., okr. 
Karl Vary, 1786 ob. (7 č.). Vodárna, elek
trárna, výr. krajek, dřev. vlny, továrna 
porcul. zboží; domácí krajkářství.

Hroznětín, o. v Č., okr. Ledeč n. S., 98 
č. ob.

Hrozník, Q* Rohozník, o. na Slov.
Hroznová léčba, šťávou z čerstvých 

hroznů prováděná tak, že používá se p ra 
videlně stále většího množství čerstvé 
šťávy z hroznů a dávky postupně denně 
se zvyšují; provádí se delší dobu a h lav 
ně doporučuje se chudokrevným.

Hroznová Lhota, osada na morav. Slo
váčku, vzdál. VA h. od Veselí n. M.; bý
vala působištěm malíře Joži Úprky.

Hroznový cukr, cukr.
Hrozný Bedřich, PhDr. (* 6. V. 1879 

v Lysé n. L.), řádný  prof. klínopisného 
studia a dějin star. Orientu n a  Karlově 
univ. v Praze. Studoval univ. ve Vídni, 
pak v Berlíně. Od r. 1902—1918 byl ú řed 
níkem v univ. knihovně ve Vídni. R. 1904 
zúčastnil se jako asyriolog výkopů prof. 
Sellina v Taanneku v Palestině. R. 1924 
—1925 podnikl výkopy v Šéch Saadu a 
Tell Erfadu v Sýrii a na Kůltepe v Malé 
Asii, kdež nalezl klínopisný archiv z 3. 
tisíciletí př. Kr. Sp.: Sumerisch-babylo- 
nische Mythen von dem Gotte Ninrag 
(Ninib), (Berlín 1903), Die Lósung des he- 
thischen Problems (Berlýi 1915), Die 
Sprache der Ile th iter (Lipsko 1916—17), 
Ober die Volker und Sprachen des alten 
Chatti-Landes. Hethit. Kónige (Lipsko 
1920) a j. Rozluštil řeč hethitskou a zjistil 
v ní nejstarší řeč indoevropskou.

Hrozný Jindřich, PhDr. (* 1885), česko
bratrský spisovatel a knihovník min. 
školství. Přeložil kn ihu  Jobovu (1921), 
vydal Komenského M anuálník (1926) a 
Bibli Králickou.

Hroznýš, had nejedovatý, velikosti pro
střední až velmi značné, noční, rozšíře
ný až na dva druhy  v tropech. Menší 
d ruhy dosahují 2 m délky na Kubě, Do- 
mingu, ostrovech australských a Mada
gaskaru. Podobají se v zabarvení zmiji, 
ale jsou vesměs neškodni. Eunectes ma- 
rinus, anakonda, největší živoucí had, až 
11 m dlouhý, žije u vod Brasilie. Živí se 
rybami a ssavci až do velikosti vepře. 
Boa constrictor, nejkrásněji zbarvený, až 
4 m dlouhý, v jižní Americe, obvyklý 
v potulných zvěřincích. Boa occidentalis,
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menší temnější, v záp. Již. Americe. B. 
madagascariensis na  Madagaskaru, n á d 
herně zbarvený. Eryx jaculus, 1 m dl., 
v záp. Asii, v Turecku, v Řecku, v Do- 
brudži, jediný evropský hroznýš.

Hrozová (Grosse), o. ve Slezsku, okr. 
Krnov, 305 n. ob.

H rska Alex. Vladimír (* 9. V. 1890), č. 
malíř, žák prof. švabinského. Pracuje 
kromě obrazů v umění dekoračním, diva
delních výpravách Nár. divadla v Brně 
a v Praze. Provedl plakáty, výzdoby 
knižní, obálky knih, kresby atd.

Hrtan, Q* larynx.
Hrtanovó hvízdání, slyšitelná porucha 

dýchání u koně, způsobená počasným 
(chronickým), nezhojitelným chorobným 
stavem h r tan u  (někdy průdušnice). Vět
šinou jednostranným onemocněním mo
torického nervu hrtanového vzniká 
obrna štěrbiny hlasové. O chrnutá část se 
pak při vdechu nepohybuje a proudící
mu vzduchu překáží, takže vzniká hví
zdavý zvuk.

H rtanové zrcadlo (řec. laryngoskop), 
zrcadlo, sloužící k pozorování vnitřku 
hrtanu, ploché, p rům ěru  15—29 mm, 
upevněné na násadci s rukojetí v úhlu 
120—125°. Před upotřebením se zahřeje, 
aby se dechem nezkalilo, a přiloží se 
k zadní stětně hrtanové. Od světelného 
zdroje vrhne se světlo na reflektor upev
něný na čele vyšetřující osoby, z tohoto 
na h. z. a do hrtanu, čímž vznikne v h. z. 
obraz, který v daném případě ukáže cho
robné změny v h r tanu  a umožní léčebné 
zákroky. H. z. vynašel špan. učitel zpěvu 
Garcia 1855; pešťský fysiolog Czermak a 
laryngolog Turek zavedli jej do lékař
ství.

Hrubá Borša (Nagy Borsa), o. na Slov., 
395 ob. (106 čs.).

Hrubačka, hrubé uhlí v dolech.
Hrubá Horka, o. v Č., okr. Semily, 583 

č. ob. Brus. skla.
Hrubá Skála, o. v Č., okr. Turnov, 1056 

č. ob. Pivovar. Romantická krajina, ob
líbené letovisko. Pensionát. Na vysoké 
pískovcové skále hrad  H. S., postavený 
v pol. 14. st., nyní obnovený v got. slohu. 
Pod ním pískovcové ú tvary  „Myší d íra“.

H rubá střelba, o* dělo.
H rubá Voda (GroB-Wasser), o. na  Mor., 

okr. Olomouc, 421 ob. (35 č.).
Hrubá Vrbka, o. na Mor., okr. Hodonín, 

974 č. ob.
H ruban Jaroslav (* 1886 v Kloboucích 

Valašských), prof. reálky v Brodě Uher., 
český estetik, lyrik a romanopisec; vydal 
Estetika sv. Augustina (1920), řadu pu 
blikací o vývoji estetiky hudební i vý

tvarné, několik rom ánů a studií dantov- 
ských.

H ruban Jaroslav, inž., dr. techn. (* 3.
II. 1887 v Krnově, ve Slezsku), od r. 1918 
prof. zem. vyšší hosp. školy v Přerově a 
honor, docent č. techniky v Brně. Napsal: 
Příspěvek k řešení vyrovnání (sféric
kých) sítí, dle orientovaných směrů, se 
zřetelem k Vellichově pojednání: Nová 
metoda vyrovnání sférické sítě, atd.

H ruban Mořic, JUDr. (* 1862 v Brodku 
u Nezamyslic), 1888 doktor práv ve Vídni, 
advokát v Olomouci, vicepresident sená
tu v Praze, politik a publicista katolický; 
organisoval hnutí katolíků moravských, 
byl říšským poslancem ve Vídni, nám ěst
kem zemského hejtm ana moravského, 
ministrem v první vládě Kramářově, m í
stopředsedou posl. sněmovny a presiden
tem senátu, psal do olomouckého Našin
ce, podporoval kulturní hnutí literární 
i výtvarné; buditel češství olomouckého.

Hrubčice, o. na Mor., okr. Prostějov, 
1063 č. ob. Zámek.

Hrubeš František (* 1851 v Chlumu), 
farář ve Fefrech; vydal modlitby Ježíš 
můj Spasitel (1895).

Hrubeš Josef (1844—1889 v Praze), čes. 
sochař a řezbář. Z velkých jeho prací je 
hlavní oltář v chrám u vyšehradském a 
oltář v arkýřové kapli staroměstské rad 
nice v Praze (dle návrhů  arch. Mockra).

Hrubeš Václav (* 1782 v Táboře, + 1864 
v Praze), výrobce kolovrátků v Praze od 
r. 1831; z jeho synů Václav (* 1835) pře 
vzal závod, Karel (* 1842) byl výrobcem 
nástrojů.

Hrubián, hrubý člověk; pochází z něm. 
Grobián. O postavě Grobiana v literatuře 
Cli Zíbrt Č., Markolt a nevím (1909).

H rubík František (1874—1928 v Praze), 
kancléř arcib. konsistoře a prelát, spiso
vatel o liturgii a hudbě církevní.

Hrůbkování, zvláštní druh obdělávání 
pole, při kterém se pole rozhodí na h ře 
beny či hrůbky hrobkovačem, t. j. p lu
hem opatřeným  souměrnou trojúhelníko
vou radlicí a dvěma deskami odhrnova- 
cími. Desky dají se k sobě více méně při 
blíží ti na  vyorávání hrůbků širších nebo 
užších podle potřeby. Rozehnáním půdy 
na  hřebeny se povrch půdy zvětšuje a 
docílí se tím větší záhřevné plochy a 
rychlejšího vysýchání. Nehodí se proto 
pro půdy příliš suché a vysýchavé.

Hrůbky, hřebeny ornice, které povstá
vají při hrůbkování pole. Výška hrůbků 
řídí se podle sypkosti půdy, v půdě těžší 
dělají se hrůbky vyšší a pokud možno ve 
směru od severu k jihu. Spodek hrůbko- 
vý musí býti tak široký, aby se hrůbek 
nezasypával. Nejčastěji používá se u ku l
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tu ry  bram borů  tak  zvané sázení „do 
h rů b k ů 11.

Hrubó, Hrubý, sev.-záp. horský hřeben 
ve Vys. Tatrách  v Kriváňské rozsoše; do
sahuje výšky 2362 m strmého, těžko do
stupného úbočí, jako jižní h radba  Hli
necké doliny.

Hrubov, o. na Slov., okr. Medzilaborce, 
357 čs. ob.

Hrubšice, o. n a  Mor., okr. M. K rum 
lov, 361 č. ob. Ložiska a těžba asbestu.

H rubý Antonín (* 1821 v Jilemnici), dě
kan v Pecce, spisovatel pedagogický; vy
dal Učitel a katecheta (1857).

H rubý Antonín (* 1863), architekt, žák 
Fellnerův ve Vídni.

Hrubý Em anuel (* 21. V. 1865 v Občo- 
vě u Příbramě), český politik a význ. 
pracovník menšinový. Studoval práva, 
působil jako učitel na  Podřipsku, kde 
pracoval po boku Paříkově, přičinil se 
o zřízení české továrny na zprav, ovoce 
v Třcbenicích a  Bohušovicích, zal. tam ní 
český pivovar, získal cukrovar a zaslou
žil se o české vydobytí Třebenic. Byv za 
tuto národní činnost přeložen na  Ně- 
meckobrodsko, vzdal se povolání učitel
ského a převzal 1896 redakci Hlasů Pod- 
řipska, 1897 prvním  ta jem níkem  nově za
lož. Sdružení čes. zemědělců, později re 
daktorem prvního agrár. orgánu Obrana 
zemědělců, 1901 říšským posl. za okres 
kolínský a zemským posl. za Ríčansko. 
Od r. 1890 činný v Nár. jedn. severoč., je 
jímž je starostou od r. 1921, souč. předse
dou jím založ. Svazu nár. jednot a Matic 
v ČSR. a předsedou Klubu čsl. turistů . 
Od r. 1921 senátorem N. S.

Hrubý František  (!* 1816 v Otradovi- 
cích, f  1868), m ěditiskař v Praze.

Hrubý Fran tišek  (* 1876 v Polici, t  1927 
v Jaktaři), politik a publicista  katolický, 
přísedící zem. výboru v Opavě a fa rá ř  
jak tařský ; redigoval Naše Slezsko, pod 
pseudonymem Bukovec psal mnoho lyri
ky i epiky, kterou posm rtně vydali 
v Opavě (1928).

Hrubý František  (* 21. VIII. 1887 Stru- 
kov, Mor.), řed. mor. zem. arch. v Brně 
a český historik. Zabýval se s tarším i cír- 
kevně-právními dějinami, čes. dějinami 
hospodářskými, historií českého povstání 
1618—20 a následující emigrace. Z vý
značných prací: Církevní zřízení v Če
chách a na Moravě v 10. a 12. st. (1917), 
Z hospodář, p řevra tů  čes. v 15. a 16. st. 
(1924), Ladislav Velen z Žerotína, vůdce 
bělohorského odboje na  Moravě a český 
em igrant (1929) a j.

Hrubý Hynek (* 1873 na  Vinohradech), 
český klasický filolog, prof. st. průmysl, 
školy v Praze; vydal České postilly (1902)

a s F. Šimkem (1923) staročeského Tka- 
dlečka.

H rubý Jan, pseud. J. Havelky.
H rubý Jan Evangelista (* 1889 v Hu- 

zové), jezuita, katolický publicista, píšící 
i pod pseudonymy P. B. Malý a Bohumil 
Podjesenický; vydal Dějiny pobožnosti 
k Božskému Srdci Páně (1922).

H rubý Jarom ír (1853—1916), žurnalista  
a výb. znalec ruské literatury  i života 
ruského národa. Byl delší dobu v Rusku 
a v Polsku. R. 1890 vrátil  se do Čech a 
stal se členem redakce Nár. Listů. Jeho 
články svědčily o všestranném vzdělání, 
o znalosti života a l i te ra tury  slovanské. 
Listy z ruské vesnice vycházely v Národ. 
Listech. Redigoval též Ruskou knihovnu.

H rubý z Jelení Řehoř, Jelenský, Gele- 
nius (* kol 1460, + 7. III. 1514 v Praze), 
český spisovatel hum anistický. Byl p ří 
vržencem Viktorina Kornela ze Všehrd, 
pěstujícího hum anism us jazykem m a 
teřským. Překládal z Cicerona, z Jana  
Chrysostoma a j. cirk. spisovatelů, z Pe- 
trarky, E rasm a atd. Sestavil ze svých 
prací rozsáhlý sborník, jejž věnoval radě 
staroměstské. Kancléři Ladislavu ze 
Š ternberka věnoval pergamenový ruko
pis svého překladu Knihy o životech 
Otcuov svátých egyptských. Jeho ruko 
pisy jsou v univ. knihovně v Praze.

H rubý z Jelení Tadeáš, český šlechtic 
z rodu usedlého od konce 17. st. v Jilem
nici. Byl 1763 prim átorem  v Mladé Bole
slavi. Jeho syn Leopold (1740—1809), zem. 
prokurátor, byl povýšen 1793 do stavu 
rytířského s přídomkem ze Schwanen- 
heimu. Synové jeho, Vojtěch, Karel a Jo
sef, byli povýšeni do stavu panského 
s přídomkem z Jelení. Josefův syn Theo
dor Karel byl vlastenec a  pěstitel orchi
dejí.

Hrubý z Jelení Zikmund, Gelenius 
(•* 1497 v Praze, f  1554 v Basileji), český 
spisovatel humanistický, syn Řehořův. 
Studoval na ital. universitách, hl. řečti
nu. Cestoval po Řecku, Francii, Německu. 
V Praze se naučil u Mat. Aurogalla Cho
mutovského jaz. semitským. Nedosáhnuv 
univ. profesury v Praze, odešel na  pozvá
ní E rasm a Rotterdamského do Basileje, 
kdež redigoval tiskaři Janu  Frobeniovi 
vydání klasiků. Přek ládal též řecké 
teksty do latiny. Vynikl znalostmi a k r i 
tickou bystrostí. Učinil pokus o fone
tickou shodu slov slovníkem Lexicon 
sym phonum  (1537).

H rubý Jeseník, o. v Č., okr. Poděbrady, 
805 č. ob.

H rubý Josef (* 23. II. 1906 ve Větrném 
Jeníkově), čes. grafik, 1927 vydal soubor 
dřevorytových ex libris.
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H rubý Josef VI. (* 15. II. 1852 v Horní 
Libochové), čes. spisov. (pseud. J. Libo- 
chcvský, J. Havlůj a j.), učitel v Rá- 
ječku a Hodoníně, od r. 1905 na  odp. 
Napsal několik větších samost. knih 
veršů, řadu  proslovů a s F. V. Vymaza- 
lem učebnici Už um ím  německy.

Hrubý Josef (* 1870 v Polici na  Mor.), 
fa rá ř  v Jívové, spisovatel asketický.

H rubý Karel (* 1845 v Mratíně, t  1907), 
čes. agronom, hosp. úřed., od r. 1874 ta 
jemník, později knihovník Zeměd. rady, 
pořadatel a organ. hosp. a odbor, výstav. 
Vydal odb. spisy: Chov vepř. dobytka, 
Hospodářská pořekadla  a přísloví, Chov 
a cvičení psů stavěčích pro službu v poli, 
lese a vodě a j.

Hrubý Karel (* 1794 v Novém Sedle, 
f  1.882 ve St. Louisu v Americe), zprvu 
učitel na  gymn. v Jindř. Hradci, kde 
získal svého žáka K. E. Tupého (Bol. 
Jablonský), dosud německy píšícího, pro 
českou liter, tvorbu. 1834 založil v Praze 
soukr. školu ciz. jazyků, téhož roku ode
šel do Ameriky, kde působil jako farm ář, 
a lékárník. 1852—57 profesorem němč. a 
franc. na  universitě v Miami.

H rubý Matěj (* 1837 v Kamenici n. L., 
t  1876), čes. spisovatel. Vydal: Zápisky 
blázna, 1862, rom án B ratří sm rti (po- 
uživ lá tky z cesty po Itálii), povídku 
Loupežník, a z r. 1874 báseň Cikán.

Hrubý Rohozec, o. v Č., okr. Turnov, 
87 č. ob. Pivovar a klášter. Pův. lovecký 
zámeček, přestavěný v 15. stol. a r. 1880 
obnovený.

H rubý Timothej (* 1861 v Občově
u Příbram ě, f  6. III. 1898 ve Valaš. Mezi
říčí!. čes. klasický filolog, překladatel 
antických klasiků, vydal 1888 Ze života 
básníků antických, Antologii z básníků 
římských, 1894, a Výbor z l i te ra tu ry  
řecké a římské v čes. překladech v r. 1895 
(vyšlo ve 4. vyd.).

H rubý Václav (*21 . XII. 1848 v Hor. 
Libochové), čes. právník, politik a kultur, 
pracovník morav.-slezský, činný v soud
ní službě, od r. 1908 vrch. r. nejv. soudu 
ve Vídni, nyní na  odpoč. ve Star. Ham- 
rech ve Sleszku. 1895 založil Noviny Tě
šínské, jest spoluzakl. Matice Osvěty Li
dové a Slezského kalendáře. Za okres 
frýdecký získal 1890 zemský posl. m a n 
dát, 1901 posl. říšské rady. Napsal řadu  
odb. čl. právnických a Prak tickou  p ř í 
ručku slovanských jazyků.

H rubý Václav (1881—1910), čes. spiso
vatel, sa tir ik  a  hum orista , napsa l rom án 
Lidé jednoho dne, a  Grotesky.

H rubý Václav (* 9. X. 1885 v Hradci 
Král.), čes. historik, od r. 1925 prof. po

moc. věd historických n a  Masarykově 
universitě  v Brně.

Hrubý Š úr (Hegy Súr), o. n a  Slov., okr. 
Galanta, 450 m. ob.

H ruda Fran tišek  (1878—1919), kaplan  
v Brně, spisovatel apologetický, p řek la 
datel Ruskina.

H ruden, u s tarých  Slovanů označení 
třináctého (příbytného) měsíce, který 
vkládán byl mezi prosinec a leden (při
padal i do různých měsíců), aby se tím  
vyrovnal čas, přebývající po 12 měsících 
do skutečného roku  slunečního. Po za
vedení roku  přestupného, k te rý  nazýván 
též „rokem h ru d n ý m “, odpadl. H rudný 
rok (annus embolismalis), ve staroč. k a 
lendářích rok, ve k terém  připadalo 13 
nových měsíců; v cyklu mésicnim bylo 
jich 7 v 19 letech (3., 6., 8., 11., 17. a 19. 
rok). Udrželo se v kalendářích  do 1773. 
Název „h ruden11 zachován u Slovanů 
v označení měsíce: u Malorusů — listo
pad, u Slovinců — září, u Srbů — pro 
sinec (Grudan), u Poláků  (Grudzieň).

H rud ička  Alois (* 1843 v Třešti, f  1912 
v Želivě), profesor náboženství, okresní 
školdozorce na Brněnsku; vydal Topo
grafii diecése brněnské.

H rudka  Václav (* 1874 v Kurzbachu), 
katecheta  n a  Smíchově, h istorik  um ění 
školy Chytilovy, vý tvarnický referent 
Lidových L istů  v Praze.

Hrudníce, h ru ď  pecní, v hutn ic tv í část 
pece.

H ru d n ík  {hrudní koš, thorax), horní 
oddíl kostry  trupové. Spojením žeber 
s kostí h ru d n í  n a  straně  ven trá ln í a  pak 
s pá te ří  n a  straně  dorsální povstává 
kostra  h rudn íku , k te rá  jest především 
k tomu u rčena  a přizpůsobena, aby chrá 
n ila  v ní uložené útroby, srdce a plíce, 
a aby funkci jejich nejen  nepřekážela, 
nýbrž celkovým uspořádán ím  jí byla n á 
pomocnou.

H rudn í kost, a* hrudník .
Hrusice, o. v Č., okr. Říčany, 450 č. ob. 

Kostel sv. Václava se záchov, rom ánským  
zdob. portálem.

H ruš Leopold, JUDr. (* 1842 v C hru 
dimi, f  30. I. 1901 v Pardubicích  — sebe
vraždou), advokát v Pardubicích, čes. 
hudeb, sklad, a spisovatel, žák Bedřicha 
Sm etany; vydal 1862 a 1863 dvě čtveryl- 
ky na slovanské nápěvy  Slovanská lípa 
a  Slavia.

H rušecký F rantišek , současný spisova
tel pedagogický, psal do katechetických 
listů, vydal: O zjevech znemravňování 
naší mládeže (1894).

H ruševšky] Mychajlo Serhijovyč (nar. 
1866), Ukrajin, historik, člen ukra jinské  
Akad. věd a Všesvazové v Leningradě, 
býv. pres. Ukraj. centrál, rady  r. 1917—
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1918. Hl. práce: Istorija  Ukrajiny-Rusy 
(vyšlo 9 dílů) a Istorija  ukrajinškoji li
te ra tu ry  (vyšlo 5 dílů). Hl. zásluhou H. 
před ukrajinskou historiografií je to, že 
opodstatnil schéma dějin ukrajinského 
národa na celém prostoru  ukra jinských  
zemí, jakožto jeden monolitní a nerozdíl
ný proces. V překl. do č. je: U kra jina  a 
Rusko a  U krajina  a Ukrajinci.

Hrušica, část Krasové vysočiny j.-v. 
od Trnavského lesa na hranici jugosl., 
mezi Vipavou a Postojnou u Pivky P la 
n iny  mezi obcemi Razdertem a Hruši- 
cou. Největší výše dosahuje hora  Nanos 
(1299 m).

H ruška  či hrušeň, ovocný strom vše
obecně v m írném  pásu rozšířený. V pů 
vodním divokém stavu  poskytuje ovoce 
nevzhledné, trpké, itéměř nejedlé, t. zv. 
p láňata . Po více než 20001eté ku ltuře  
š lechtěním a výběrem získány byly od 
růdy  čili sorty, k teré  dávají ovoce n a 
nejvýše lahodné, příjem né vůně, osvěžu
jící, byť i nepříliš vytrvalé. Sorty h ru 
šek můžeme zhruba děliti na 15 tříd  po
dle zevních znaků, hlavně základního 
tvaru  buď kolovitého, válcovitého neb 
typicky hruškového tvaru, barvy od jas 
ně žluté až do bruná tné  červené ve všech 
odstínech, od jednotného až do trojitého 
různého zabarvení, skvrnitosti a  tvaru  
kalicha. Jen malý počet sort je původu 
domácího, na  př. jakubka, prokopka, so
lanka. Ostatní odrůdy jsou zdomácnělé

Květ hrušky.

hrušky  cizího původu. Nejvíce sort po 
chází z Belgie a Francie, ale i naši pě
stitelé tém ěř každým rokem  navádějí 
nové druhy, které se mění podle obchodní 
potřeby a záliby spotřebovatelů. V p ř í 
loze uvádíme v barevné reprodukci vý
běr starších sort, z nichž nejvíce je roz
šířena „koperečka“, k te rá  je dnes typ i
ckou kra jinnou sortou hruškovou pro 
Třebenice a okolí. Sort hruškových jest 
známo n a  800. Téměř každý kra j m á své 
určité místní sorty lidově pojmenované, 
na  př.: syřinky, kyselky, farářky, kole- 
dře, červinky, žemlatky, papežovy h ru š 
ky (pergamentky) voňavky, rákosnice, 
ovesnice, máslovky, kozačky,, židovky, 
malovánky, muškatelky. o* přílohu.

H ruška, o. n a  Mor., okr. Přerov, 489 
č. ob.

H ruška, ve sklářství a  elektrotechn. 
sk leněná součást žárovky, vyfukovaná 
z těžkého olovnatého skla, v různých ve
likostech i tvarech.

H ruška  Alois, m a líř  v Praze, 1863.
H ruška  Emmerich Alois (* 2. II. 1895 

na Smíchově), čes. spisov. a malíř, p ře 
kladatel, útočný satirik  a d ram atik ; vy
dal mnohé z prací s v lastn ím i kresbami.

H ruška František (* 1847 v Hořicích, 
f  1889 v Ml. Boleslavi), čes. hudeb, sk la 
datel, řed. k ů ru  ve Dvoře Král., pak  1874 
v Ml. Boleslavi, předtím  krátce kapel. 
Švandovy divadel, společnosti. Napsal 16 
mší a mn. j. skladby církev., a jeho ski. 
reformované hudby církevní pronikly i 
za hranice.

H ruška  Jan Fran tišek  (* 1865 v Peci), 
od 1902 profesor v Plzni, chodský folklo- 
r is ta  a spisovatel bájek; psal i pod pseu
donymem A. B. Hanin. Vydal Chodské 
bajky (1901), Nové chodské bájky (1905), 
Děreček včelařem (1914), t ř i  svazky Na 
hyjtě (1917—1923), tř i  díly Naši pod Čer- 
chovem (1921—1929), Bájky o včelách
(1923), redigoval Chodskou čítanku  (1927). 
Lit.: Felix, Hruška, Plzeň 1927.

H ruška  Jaroslav (1866—1929), docent 
Karlovy univ. v Praze. Filolog. Sp.: Na 
ochranu a povznesení jazyka českého
(1919), Methologie jazyka francouzského 
a německého (1926), Le Passé indéfini 
(1927).

H ruška  Jaroslav, MUDr. (* 5. X. 1847 
v Solnici, t  9. VI. 1930). Po delší ne
mocniční praxi v Praze byl ustanoven 
lékařem při Bratrské hornické pokladně 
Pražské železářské společnosti v Kladně. 
V r. 1889 stal se starostou m ěsta  Kladna, 
kterýžto ú řad  zastával s k rá tkou  p řes táv 
kou až do r. 1918. R. 1899 zvolen byl též 
za starostu okres, zastup, kladenského, 
ve kterémžto čestném úřadě setrval až 
do r. 1918 nepřetržitě. H. byl též l i terárně 
činným. Pod pseudonymem H. Uden n a 
psal veršem i prósou: Sedmero sku tků  
milosrdenství, Znělky purkm istrovské, 
Sestupem, San Remo, Sad zarůstající, 
Klára, Diář, Donin, Senza sordina, De- 
cursus a epikrise, Zedena, Sm rt Bože- 
nina.

H ruška  Karel (* 14. VI. 1891 v Plzni), 
čes. oper. pěvec (tenor buffo), od r. 1911 
člen Měst. div. v Plzni, odtud r. 1919 
k Nár. div. v Praze. Populárn í písnič
kář  a humorista.

H ruška  Martin (* 19. X. 1815 v Plzenci, 
f  18. III. 1871 v Plzni), čes. spisov. dějep., 
a rch ivář města Plzně od r. 1868. Napsal 
obsáhlou (8 svazků) Pam ětn í kn ihu  král. 
m ěsta  Plzně od r. 775—1870, vydána 1883 
v Plzni a  Pam ěti Plzence 1848.
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H ruška  O takar (* 1869 v Brodě Želez
ném), fa rá ř  ústavu  choromysl. v Bohni
cích, spisovatel homiletický, vydal Po
znání a vyznání (1907).

H ruška  Václav, RTDr., (* 14. VI. 1888 
v N. Holicích), český m atem atik, docent 
čes. techn. v Praze.

H ruška  Václav (* 1810), zpěvák sboru 
divadla v letech 50.

Hruškovič Daniel (* koncem 17. stol. 
v Krupině, f  1748 v Báňské Bystřici), 
superin tendent a církevní spisovatel 
slovenský. Vydal česky Menší katechis
m us L utherův (1735) a rozmnoženou 
Tranovského Cytharu sanctorum  (1745), 
v níž jsou i jeho písně.

H rušky, o. na Mor., okr. Hodonín,, 1.623 
č. ob. P ivovar (založ. 1912) se sladovnou.

Hrušky, huculské h ry  hochů a děvčat 
prováděné v síni bytu zemřelého, té noci 
před pohřbem, po odchodu kněze, který  
tu  vykonal pohřební modlitby za m rtvé 
ho. Jest jich několik d ru h ů :  hembas, 
mlýnec, kernyčka, prstenčyk a j.

Hrušov, o. v Č., okr. Ml. Boleslav, 410 
č. ob. Vys. věž, zbytky s ta ré  tvrze.

Hrušov u Senohrab, okr. Říčany, oblí
bené letovisko.

Hrušov, ms. ve Slezsku, okr. Frýdek, 
7.736 ob. (4.124 č.). Lihovar, slévárna že
leza a  kovů, tov. na  sodu, šamot, kam e
ninu, hliněné zboží; zámek; kameno- 
uhelné doly; chem. továrna.

H rušov (Kórtvélyes), o. n a  Slov., okr. 
Moldava, 422 ob. (10 čs.).

Hrušov, o. n a  Slov., okr. Krupina, 847 
čs. ob.

H rušová, o. v Č., okr. Vys. Mýto, 548 
č. ob. Chov pstruhů .

H rušovany (Hruschovan), o. v Č., okr. 
Chomutov, 244 n. ob. Chmelnice a vinice. 
Sadařství.

H rušovany, o. v Č., okr. Litoměřice,, 
361 ob. (20 č.). Vinice, chmelnice, s a d a ř 
ství.

H rušovany, o. n a  Slov., okr. Topolčany, 
605 čs. ob.

H rušovany pod Jevišovkou (Grusbach), 
ms. n a  Mor., okr. Znojmo, 2.643 ob. (300 
č.). Cukrovar.

H rušovany u  Brna, o. n a  Mor., okr. 
Hustopeče, 1.650 ob. (1.500 č.). Rafinerie 
cukru, výr. cement, zboží, stav. dr.

Hrušové, o. na  Slov., okr. N. Město n. 
Váhom, 378 č. ob.

Hrušovo, o. n a  Slov., okr. Rim. Sobota, 
201 čs. ob.

Hrušovo, o. na Podk. R., okr. Tačevo, 
1.767 ob. (1.583 r.).

H rušovský Igor (* 21. II. 1879 v Mor. 
Městě n. Váh.), slov. politik, dříve red. 
Povážských Novin, odb. rad a  v min. un i 

fikací, člen revol. nár. shrom., od 1920 
posl. s trany  čsl. nár. soc.

H rušovský Jan (* 1892), slov. spisova
tel, nyní redak to r Slovenské Politiky 
v Bratislavě, jeden z nejlepších moder
ních romanopisců slovenských. Se záli
bou se obírá duševním životem býva
lých rakouských  důsto jn íků  za světové 
války a děje svých četných povídek a 
rom ánů um isťu je  n a  italské bojiště. Nej
lepší z nich je dvojdílný válečný rom án 
Peter  Pavel n a  p rah u  nového světa
(1920). N apsal: Takí sme boli (1920), Pom- 
piliova M adonna (1923), Zmok (1925), Do- 
lorosa (1925), Muž s protézou (1925) a j.

H ruštice  (Wadetstift), o. v Č , okr. Kap
lice, 662 n. ob.

H ruštín , o na Slov., okr. Námestovo,
1.402 ob. (1.398 čs.).

H ruštička, Pirola.
Hrutov, o. n a  Mor., okr. Jihlava, 253 

č. ob.
Hryzely, o. v Č., okr. Kolín, 210 č. ob. 

Staroslov. hradiště.
H růza Antonín (* 1869 v Telči), poštov. 

úředník  v Praze, odb. spisovatel a po
vídkář, vydal sb írky Ze svahů příkrých  
(1908), Bludné touhy (1919), rom án Krys- 
taři (1926). Viz Zamykal, Eva 1909, 126.

H růza Antonín (* 1. ledna 1865 v Plzni), 
ř. prof. zootechniky n a  Vysoké škole 
zvěrolékařské v Brně. Hl. dílo: P řehled  
nauky  o krm ivech a k rm ení hospodář
ských zvířat (1927). Red. Chovatelských 
Rozhledů.

H rva tska  nacionalna om ladina, H a
na  o.

Hry na  ledě, při nichž dřevěný kotouč 
n a  h ladké ledové dráze, dlouhé asi 100 m, 
se k u rč itém u ku la tém u cíli po ledě vrhá. 
Kotouč tento jest 5—10 kg těžký, 20 až 
25 em široký, dubový, s ohnutou ru k o 

větí a ta lířovitým spodkem 
(viz obr.), k terý na  straně 
k ledu obrácené se potře
voskem. Vyhraje ono m už
stvo, které dopraví kotouče 
blíže k cíli. Tato h ra  jest

Dřevěný domovem v Bavorsku (Eis- 
0 0UL' kegeln). Podobnou hrou jest

curling, pocházející ze Skotska; používá
se ale žulových kamenů, podobných 
bochníkům  švýc. sýra, 80—100 em širo
kých a 12—20 kg těžkých. Hraje se v se
verských zemích (Norsko a švédsko) a 
ve Švýcarech.

Hry na  šachovnici, veškeré zábavné 
hry, jež se h ra j í  n a  čtvercovitém prkén 
ku, jako šach, dáma, mlýnek, vlk a ovce, 
halma, sa lta  a j. Hry tyto mají za základ 
zápas o prvenství, při němž záleží na dů 
myslu hráčově. Mají starou historii, na  
př. „dám a“ se h rá la  již za časů faraónů
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atd. P rkénka a hrací kameny (šachy na 
př.) bývají často velmi umělecky zpra 
covány.

Hry závodní, veřejné závody v těles
ných cvičeních u Reků (Q* Olymp. hry). 
Ve středověku nahrazují je tu rnaje  (Ó*), 
v nové době sport (o*), a tělocvik (Qa).

Erynakowski Konstanty (* 1878), prof. 
farmacie na univ. v Poznani.

Hrynczewicz Juljan Talko (* 1875), pol
ský lékař, od r. 1908 prof. anthropologie 
university v Krakově.

Hryniewiecki Boleslav (* 1875), polský 
botanik.

Hrys Emanuel, PhDr. (* 1839 v Kostel
ci n. L., f  26. III. 1906 v Plzni), vynikají
cí čes. pedagog, spisovatel, středoškol. 
učitel, pak řed. učit. ústavů v Soběslavi, 
v Praze a posledně v Plzni. Sp.: O výje
vech v ovzduší, 1876, a Stručné vycho
vatelství a  vyučovatelství, 1897 (2. vyd. 
z r. 1899).

Hryzel smolový (Atypus piceus Sulz.), 
patří do čeledi hryzelů (Atypidae) blízce 
příbuzných tropickým sklípkanům. Žije 
u Berlína, m á 6 předavých bradavek, 
měří asi 2 em, je temně šedohnědý, ně
kdy skoro černý. Samička vytváří šikmo 
do země směřující hadicovitou pavuči- 
novitou trubici.

Hryzení, cx* kolika.
Hrzán z H arasova (Ilerzán, někde 

i Hřán), staročeský rod vladycký, po 
r. 1623 panský, od 1666 hraběcí. Připo
mínají se ve 14. st. na Bosyni, Sedlci a 
Újezdci, později na  hrádku  Harasovu 
pod Bosyní. Praotcem Hrzánů byl Dobeš 
(1395—1427). Potomci jeho sňatky s rod. 
Šliků, Vartemberků a j. získali různá 
panství, spřízněni s Kaplíři ze Sulevic, 
uchránili  majetek před konfiskací, zí
skali povýšení do stavu hraběcího roku 
1666 a zaujímali vysoké ú řady  zemské. 
(Zikmund Valentin [f 1726] byl králov
ským místodržícím, Jan Adam [f 1681] 
král. místodržícím a nejvyšším lovčím, 
Frant. de Paula  [t 1804] byl plnomoc. 
ministrem u papež, stolice a biskupem 
kameneckým v Uhrách). Rod H. vymřel 
v 1. pol. 19. stol.

Hřád, v drůbežnictví, vyvýšené místo, 
úzké prkno nebo tyč napříč kurníku, na  
němž sedá drůbež v noci.

Hřbet (dorsum), u člověka střední pás
mo zad podél páteře, mnohdy též užívá 
se pro celá záda. V přeneseném smyslu 
pak užívá se analogicky i pro h. ruky, 
nohy, chodidla. Obdobně i v jiných příp., 
na  př. h. knihy, horský h. (označení po
délného širokého vrcholu pohoří) a j.

Hřbetoznbec bukový, Q* Stauropus 
fagi L.

Hřbitov, místo k pohřbívání zemře
lých; za dřív. časů se zakládaly h. ko
lem kostelů (odtud něm. název Kirch- 
hof); nazývá se také „svaté pole“ (a* po
hřebiště).

Hřeb, hřebík, kovový d rá t různé síly 
a délky, jest na  jednom konci zahroce- 
ný, na  druhém  opatřen plochou hlavič
kou. Slouží buď k spojování dvou částí, 
upevnění součástí kovových na dřevo, 
nebo zatlučen do zdi ku pověšení jiných 
předmětů a p. Hřeby bronzové, měděné, 
později železné vyráběny a užívány již 
ve starověku Egypťany, Reky a Římany. 
Jich všeobecná potřeba vyvolala ve stře
dověku velkou ruční výrobu a vznikly i 
cechy cvočkářů. Strojní výroba hř. začí
ná  koncem 18. století (Cliffordův stroj 
z r. 1790), stroje zdokonalovány (1811 
White, 1832 Philippe v Paříži, 1846 Wer- 
der v Norimberce, Fuller a j.) a vyrábějí 
se hř. s tříhané z plechů různé tloušťky, 
drátěné nebo ražené, železné, mosazné, 
měděné nebo želez, s mosaz, či mědě
nými hlavičkami. Hřeby m ají různou 
délku a tloušťku podle účelu; čalounické 
s porcul. hlavičkami, měkké nebo ocelo
vé, kalené, kované (podkováky, cvočky); 
některé druhy, zvi. kované, dosud se 
ručně vyrábějí.

Hřeb záchranný, součást lezecké vý
zbroje hasičské, unraven tak, že dá se 
jedním koncem zavrtat do dřeva, d ru 
hým ostře zahroceným zarazit do zdi n. 
do dřeva. Při spouštění se pomocí smyč
ky užívá ho hasič nebo lezec k upevnění 
téže. U hasičů zastrčen v kožené pochvě 
sekyrky nebo upevněn na  opasku.

Hřebčince, ústavy, ve kterých se pě
stují koně ušlechtilého chovu buď volně 
v přírodě neb ve stájích s častým pohy
bem v ohradách. Pěstění toto spočívá 
hlavně v tom, že koni věnuje se veškerá 
péče, hlavně pokud se týká výběru a 
střídání krmivá, čistoty s tá jí  a častým 
pohybem na volném vzduchu. Především 
zařizují se stá tn í hřebčince, které mají 
za úkol krýti jednak vojenskou spotře
bu, jednak křížením různých ras vycho- 
vati výhodný druh  pro zemědělství. 
Za tím účelem nakupují  se hřebci nej
čistších ras, které se kříží s domácími 
klisnami nebo naopak. Původ koní se 
pak označuje zvi. vypalováným zname
ním na zadní noze a zapisuje do knih. 
které se v hřebčinci o každém koni ve
dou. U nás jsou hřebčince s tá tn í v Ne- 
mošicích u Pardubic, Kladrubech, Topol- 
čánkách a v Napajedlech.

Hřebec, o* kůň.

Hřebeč, o. v Č., okr. Kladno, 1433 č. ob.
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Hřebečníky, o. v Č., okr. Rakovník, 402 
č. ob.

Hřebelec (hřebelce, hřbelec, hřbílko), 
kar táč  (se zubatými kov. hřebínky) k či
štění (hřebelcování) koní a hovězího do
bytka.

Hřeben, toaletní a ozdobný nástroj, 
kterého se používá k čištění a  upravo 
vání v lasů a k okrašlování účesu. Oby
čejné hřebeny se vyrábějí z tvrdé gumy, 
celuloidu, galalitu  a  j.; výroba je s tro 
jová. — Již v době předhistorické byly 
znám y hř. ze dřeva a z kosti. Rekové a 
Římané užívali h řebenů ze dřeva zimo
strázového, slonoviny pouze k pročesá
vání vlasu. Zvyk upravovati si jimi účes 
přenesen z Arábie do Říma. — H., úzké, 
protáhlé horské pásmo (pohoří). — H., 
ve strojnictví vkládané zuby ze dřeva 
nebo kůže do snovacích strojů.

Hřebenáč, vysoká, osamělá vápencová 
skála  před vchodem do Sloupské jeskyně 
v Mor. Krasu, pod níž se prodává voda.

Hřebenule, o* Lophyrus.
H řebeský Jan  (* 1786 v Plánici, zemř. 

v Hradci Jindřichově), biblista a peda 
gog, psal se též „Střebeský14.

Hřebí (staroč. grěbie, rus. žrebij), los, 
úděl, osud, starov. a středov. prostředek 
Slovan, i j iných národů , užívaný při bo
hoslužeb. nábož. obřadech k hádán í věcí 
budoucích a v soudních obyčejích (hl. 
trestních) k provedení důkazů  viny nebo 
stanovení práva  mezi spornými s t ran a 
mi. Vrhání hř. (metání losem) známo 
bylo již ve starověku. U Rusů se jím 
rozhodovalo o schopnosti k  voj. službě 
a  odvedení. V Čechách nastoupilo  v or- 
daliích místo vody a v 14. stol. úplně 
zaniklo.

Hřebíčkovec kořenný (Caryophyllus 
Eugenia), menší s trom ek  pěstovaný n a  
M olukkách a ostrovech vých. Afriky. 
Květy sestavené ve vrcholcích m ají vál
covitou číšku červenou a korunu  běla- 
vou. Než se k o runa  květu  rozvije, o tr 
hávají  se poupata  a suší. Sušená, za
hnědlá  poupata  uvádějí se n a  trh  pod 
jm énem  „hřebíček14, známé koření, obsa
hující hřebíčkový olej.

Hřeblo, též pohrabáč, železný hák, k te 
rým  se p rohrabává  n. vyhrabává  oheň 
n. uhlí z pece. Jiné d ruhy  hř., v různých 
živnostech používané k míchání, pak  h ř  
s dlouhými násadam i (truhlíková k vy
bírání písku, lopatovitá ke hloubení 
studní). — Hř., prkénko k prohrabáván í 
rudného zrna n a  splavech.

Hředle (neb Hředly), o. v Č., okr. Ho
řovice, 667 č. ob. Dřev. prům .

Hředle (neb Ilředly), o. v Č , okr. Ra
kovník, 1219 č. ob. Chmelnice, uhelné 
doly Richard a Alžběta.

H řensko (Herrnskretschen), o. v Č., 
okr. Děčín, 579 ob. (19 č.). Labský p ř í 
stav, plavecká škola, továrny  nití, vo
dárna. Hlavní východisko do pískovcovi- 
tého českosaského Švýcarska. Letovisko. 
— Obec leží pouze 114 m n. m.

Hřešihlavy, o. v Č., okr. Rokycany, 205 
č. ob. Zámek.

Hřib Václav F ran tišek  (* 24. II. 1760 
v HMinsku, f  21. II. 1827 v Brně.), čes. 
spisov., samospráv, úředník. Od r. 1800 
oficiál c. k. mor.-slez. úř. knihovního 
v Brně. Psal příležitostné básně, nábož. 
písně, přispíval do Čechoslava, Přemysla, 
liter, přílohy I-Iromádkových Vídeňských 
Novin. Sp.: Wděčné Mysslenky Wdaste- 
necké, W  Rytm u 1813, Život. K. Adámka.

Hříbě, k ůň  za vzrůstu, kůň.
Hříběci, nakažlivá choroba sliznice 

koně.
Hříběcí, o. v Č., okr. Kamenice n. L., 

310 č. ob.
Hřibiny, o. v Č., okr. Rychnov n. Kn., 

221 č. ob.
Hříbojedy (jSibojed), o. v Č., okr. Král. 

Dvůr n. L., 276 ob. (27 č.).
Hřibovité (Boletae), pa tř í  mezi houby 

rouškaté s plodnicemi m asitým i a p rav i 
delnými. Rouško povléká vnitřn í plochu 
trubiček více méně pravidelných, od sebe 
navzájem oddělitelných, jež na  spodu 
klobouku tvoří souvislou od něho odděli
telnou vrstvu. Většina s podhoubím vy
trvalým. Podhoubí trvá  až 15 let na jed 
nom místě a vytváří každoročně znovu 
plodnice. Některé d ruhy  nacházíme vždy 
pod určitým i stromy lis tnatým i (kozáky) 
nebo jehličnatým i (loupáky), pa trně  se 
jedná o symbiosu ve formě mykorrhisy. 
Náležejí k nejznámějším  našim  houbám. 
Jsou až na  některé výjimky jedlé, vel
kého hospodářského významu, neboť 
sběrem hub, ponejvíce hřibů, zam ěstnává 
se tisíce lidí. Zástupcem drobných hřibů 
jest klouzek ovčí z travnatých  borovin 
s pokožkou slupitelnou, lepkavou. Ze 
žlutých trubiček vylučuje se vodnaté 
mléčná tekutina, odtud název podmás- 
ník. H. peprný jest nejmenší z našich 
hřibů, podobný předešlému, s trubkam i 
širokými, červeně rezavohnědými. Klou
zek kravský v písčitých borovinách, 
podobný klouzku ovčímu s pokožkou 
neslupitelnou. Kožešník v borovinách 
v mechu. Kozí pysk m á klobouk sam e
tový s hnědým až žlutým nádechem. 
Velice jest mu podobný h. žlutomasý 
s dužinou měkkou, při poranění m odra 
jící. Podle naleziště s pokožkou rozpu
kanou babka nebo tmavě sametovou 
sametáček čili černý hříbek. Na vlhčích 
místech v olšinách růžočervená odrůda
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h. růžový. Přechod k velkým hřibům 
tvoří hř. hnědý. S bílou jemnou dužinou 
h. obecný. Odrůda z lesů listnatých h. 
dubový roste od května do podzimu, od
růda  h. smrkový ve smrčinách v mechu 
od července do podzimu. Bílé malé hříb 
ky, sbíráné na nakládání, náleží h. sm r
kovému. Příbuzný h-u obecnému borovík 
(h. borový), roste pod borovicemi na pů 
dách písčitých a často se zaměňuje 
s hořkou nejedlou podhřibnicí (h. žluč
ník). Velmi tuhou bledě žlutou dužinu 
má vysoce ceněný h. královský (panský) 
v teplejších částech Čech. V sever. Če
chách hojnější jest h. kamenný (bron
zový) v habřinách a jedlinách. Tvoří 
přechod k modrákům. Z těchto nejzná
mější je kovář s dužinou sytě žlutou, po 
poranění modrající, štíhlejší plodnice má 
modrák (koloděj). V listnatých lesích 
modrák nachový, jehož žlutá dužina 
modrá téměř inkoustově. Slabě jen 
modrá jedovatý h. satan (satanáš), dosti 
vzácně se vyskytující. Podobný h. obec
nému modrák podezřelý s dužinou slabě 
modrající, chuti odporné, kyselé. Vždy 
pod duby na těžkých půdách. Modrák 
hořký s dužinou silně hořkou, slabě 
modrající. Podobná jest chutná červenka, 
rostoucí hlavně v jedlinách. Význačná 
mezi hřiby je skupina kozáků s dužinou 
při porušení hnědnoucí nebo tmavící. 
Rostou vždy pod určitými stromy. Pod 
osikou na sklonku léta bývá křemenáč 
osikový s kloboukem oranžovým až 
tmavě cihlově červeným, pod břízou na 
půdách křemenitých křemenáč březový, 
tyku. Popelavě šedý loupák mazlavý 
(špičník). Na rašelinách pod břízami 
kozák bílý, pod habry kozák habrový a 
pod duby v srpnu kozák dubový, žluták, 
s plodnicí vně i uvnitř  sírově žlutou. Ne
vzhlednou a nejedlou dužinu má šiško- 
vec šupinatý. Dokonalým závojem, slu- 
piteLnou pokožkou a úzkými vztahy 
k stromům jehličnatým se vyznačuje 
loupák čili klouzek. V mladších borovi- 
nách silně slizký loupák obecný. Pod 
modřínem loupák sličný s kloboukem 
živě žlutým a dužinou špinavějící po do
teku. Popelavě šedý loupák mazlavý 
roste ve smrčinách, se třeněm dutým 
loupák dutonohý. Ku hřibovitým přísluší 
ještě: hřibník siný (modračka), hřibník 
kaštanový, podloubník siný a podloub- 
ník krátkotrubký.

Hřibsko, o. v Č., okr. Hradec Král., 
330 č. ob. Suš. čekanky.

Hřiby, dvůr záp. od Lipan, mezi Čes. 
Brodem a Kouřimí; tam sešikováno 
panské vojsko před bitvou u Lipan 
30. V. 1434 (cg.

Hřídel, osa strojových částí, kol níž se 
točí řemenice neb kolo.

Hřídel paleční (v horn.), slouží ke s tř í 
davému zvedání pěcholů u stoup při

jemném drcení zlaté rudy; dnes obyčejně 
palce ze železa. U nás na zlatodolu 
Roudném u Votic.

Hřídelec, o. v Č., okr. N. Paka. 345 č. ob.
Hřích, podle křesťanského učení pře 

stoupení zákona božího. Nutno však, by 
přestoupení stalo se: a) vědomě, t. j. aby 
přestupující věděl, že porušuje b. zákon, 
b) dobrovolně, t. j. bez fysického nebo 
mravního nátlaku. H. je těžký nebo leh
ký (všední), podle toho, stalo-li se pře 
stoupení z. b. ve věci důležité nebo všed
ní. Katol. mravouka rozeznává: 1. h. dě
dičný (též prvotní), kterého se dopustili 
prarodiče Adam a Eva v ráji, a který 
přešel na  celé lidstvo, 2. h. skutečný, t. j. 
takový, kterého se křesťan vědomě a 
dobrovolně dopouští. Dále rozděluje skut. 
hříchy na  : a) hlavní (počtem 7), b) proti 
Duchu sv. (6), c) do nebe volající (4) a d) 
cizí (9). — S učením o hříchu souvisí n a 
uka  o vykoupení, o nebi, očistci a pekle, 
která dala podnět zejména malířům-kla- 
sikům ve středověku k obdivuhodným 
výtvorům uměleckým; došla výrazu i 
v klasických dílech literárních (Danteo- 
va Božská komedie a j.).

Hříchovice, o. v Č., okr. Domažlice, 245 
č. ob.

Hřím alý Jan  (* 13. IV. 1844 v Plzni, 
ř  15. XI. 1915 v Moskvě), b ra tr  Vojtěcha 
H., čes. virtuos na  housle; od r. 1869 
v Moskvě, kde stal se 1875 nástupcem F. 
Lauba jako první prof. hry na housle, 
koncertním mistrem konservatoře a ve
doucím smyčc. kvarteta. Vydal několik 
pedagog, spisů hudebních, z nichž nej- 
známější je jeho Škola dvojhmatů.

Hřímalý Jaromír (f 25. VI. 1905 v Hel
sinkách), český hud. skladatel a vir
tuos n a  cello (rodem z Plzně); působil 
jako prof. hry na  cello v Rusku, posled
ně v Helsinkách.

Hřím alý Otakar, PhDr. (* 20. XII. 1883), 
syn Vojtěchův, český hudební skladatel 
v Rusku.

Hřím alý Vladislav (* 11. III. 1895 
v Rožmitále), čes. malíř, žák Švabinské- 
ho. Ilustrace knih a práce grafické.

Hřím alý Vojtěch (* 30. VI. 1842 v Plzni, 
i  17. VI. 1908 ve Vídni), čes. hudeb, sk la 

Hřidel paleční.
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datel a  virtuos n a  housle. 1861 byl k a 
pelníkem v Goteborgu, 1868 u Prozat. čes. 
div. v Praze, 1873 u něm. div. v Praze, 
1874 ředitelem hudeb, spolku a hudební 
školy v Černovicích. Ze skladeb jeho: 
Zakletý princ, opera (1872), opera Švan
da dudák  (1896), dále orchestr, ouvertu 
ra  Jan  Hus, ženský sbor Jezerní panna, 
4 kantáty , smyčc. kvartet, sbory, sldadby 
církevní a Requiem.

H řím áni, Q* hrom.
H řím baba, dětská dívčí h r a  jarní, j i 

nak  též „Na I lřím babu" nebo „Na paní 
Růžovou11, se ř íkadly  (začínají: Kde je 
Hřímbaba?).

Hříměždice (pův. Verměřice), o. v Č., 
okr. Příbram, 462 č. ob. Zámek, žul. lomy.

Hřiškov, o. v Č., okr. Louny, 795 č. ob.
Hříště, o. v Č., okr. Chotěboř, 377 č. ob. 

Tov. škrobu Amylon, zřícenina h rad u  Ro
nova, založ. 1250 a zbořeného Husity  kol 
r. 1424.

Hřiště, volné místo pro hry  dětské (hl. 
v sadech, nebo různé hry  sportovní a 
atletické. Zvlášť upravená  hřiště  s ta 
diónová.

Hříva, dlouhá srs t žínitá n a  krčním  
hřebeni některých ssavců, koní, lvů.

H říva Josef, pseud. Josefa Hofra.
Hřivčice, o. v Č., okr. Louny, 591 č. ob. 

Chmelnice.
Křivice, o. v Č., okr. Louny, 745 č. ob. 

Výr. cement, zboží.
H řiv inův Újezd, o. na  Mor., okr. Uher. 

Brod, 478 č. ob.
Hřivna, pův. zlatá n. s tř íb rná  okrasa 

h rd la  (torques, o rnam entům  colli, cola- 
re aureum), pevné ustálené váhy, později 
přeneseno na  váhu zla ta  n. stříbra. H. 
byly různé podle mincoven (norimberská, 
řezenská, augšpurská  a j.) a měly též 
lůzné váhy. S ta rá  h. m ěla 16 lotů váhy 
v hodnotě 160 denárů  (rýno-kolínská ze 
12. stol.). Zhoršováním měny snižována 
její váha  i cena a  rozdělení změněno. 
1 hř. =  8 uncí =  16 lotů r= 64 kventlí- 
ků =  256 feniků =  24 k a ra tů  (ve zl.) =  
£88 grenů =  4352 eschen ~  65.536 správ, 
četám ve st. hř. vídeňské. P ražská  hř. =  
253.17 gramu.

Hřivno, o. v Č., okr. Ml. Boleslav, 338 
č. ob.

Hřiženci provádíme umělé rozmnožo
vání u rostlin, které semenem nebo z říz
ků se dají jen těžko vypěstovati. Odnož 
nebo větev, případně trochu naříznutou, 
n a  kořenové části p řehrnem e zemí (za- 
háčkujeme) a odnož zakořeněnou od 
mateřského trsu  uvolníme. Zakořenění 
trvá  rok až dva. Hřiženci u keřovitých 
množí se angrešt, rybíz, šácholany, pod
ražce, plaménky, u  m ěkkých  rostlin hl. 
karafiá ty .

Hřm enín, o. v Č., okr. Jičín, 334 č. ob.
Huang-ho (žlutá řeka), hl. řeka  čínská, 

p ram ení v sev.-vých. Tibetu na  svahu po
hoří Bajančaru , po 4000 km  dl. toku 
ústí do Žlutého moře. Od hlinitého ná- 
plavu jest její barva  žlutá. Pro dopravu 
jest méněcennou, ale m á velký význam 
pro zúrodňování Číny.

H uarte  (uarte) Ju an  (1530—1592), špa 
nělský spisovatel, lékař v Madridu. Sp.: 
Fxam en de ingenios pa ra  las ciencias 
(1575).

Huaxteca (uašteka), indiánský km en 
Maya ve Veracruzu v Mexiku.

Hub Josef (* 1791 v Chrastavě), člen 
orchestru divadla v Praze v letech 50.

Hubáček (Hubatschek), m alíř  v Brně, 
1760.

Hubáček Albert, dom inikán XVIII. 
věku; vydal překlad Života svatého Vin
cence Ferrerského (1758).

Hubáček Gustav, JUDr. (* 1857 ve 
Štětí), čes. p rávník; vedle odbor, spisů 
oblíbený romanopisec (pseud. Alexandr 
Stráň).

Hubáček Jan  (* 18. VII. 1889 ve Stude
né n a  Mor.), čes. herec a  div. ředitel; od 
r. 1908 hercem; postupně u div. sdruž, 
měst východočeských, Slov. nár. divadla 
v Bratislavě a Měst. div. v Plzni, 1926— 
1929 ředitelem Jihoč. Nár. div. v Českých 
Budějovicích.

Hubáček Josef, JUDr. (* 1850 v Chotě- 
boři, f  5. III. 1900 v Praze), čes. p rávník  
a žnrualis ta ;  1881 red. Politik, spoluzakl. 
a do r. 1887 šéfred. Nár. Politiky, pak 
Pokroku, později přezv. na Hlas Národa, 
k němuž připojil ilustr. přílohu, r. 1892 
změněnou na  samost. deník Pražský ilu 
s trovaný Kurýr. .Přispíval hlavně sa t ira 
mi do Humoristických Listů. Pseudonym  
Eman. Pišišvor. ,

H ubáček Josef (* 1867 v Linech), fa rá ř  
v Počepicích, spisovatel homilctický a 
spolupracovník Čecha.

Hubáček Josef (* 1899), m alíř-kra jinář , 
grafik. Žák O. Nejedlého.

H ubáček P e tr  (* 1520 v Kolíně), čes. 
spisov. hosp. R. 1553 fišm istrem  v Lanš- 
krouně. Napsal: Sbírku n au k  o ry b á ř 
ství, p táčnictví a štěpařstv í (vydána r. 
1857 ve Vídni).

Hubáčky, česká lid. přezdívka rak o u 
ských grošíků a tř íkrejcarů , s obrazem 
Ferd inanda  I. s velkými vyhrnutým i py 
sky (odtud přezdívka).

H ubad Matija (f 1866), slovinský hudeb, 
sklad., ředit, konservatoře a intendant. 
slovin. Nár. div. v Lublani, sběratel lid. 
písní.

Hubálek Jan, český spisovatel v XVIII. 
stol. katolického směru, jesu ita  a prof.
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H ubálek Josef (1851—1918), český spi
sovatel pedagogický; používal pseudo
nym u  Třebovský.

H ubálek Karel O. (1859—1929), český 
spisovatel d ram atický  a  pedagogický. 
Používal pseudonym u K. O. Javorský. — 
Hlav. díla: Matka praporu, Pro českou 
školu, Ochotnické merendy, P ři drobné 
práci národní, Pam ěti ochotnického di
vadla v Č. Třebové.

Hubatiové z Kotnova, patric i jaká ro 
dina táborská. Vynikl Milo Jan  (1660— 
1711), nábož. český spisovatel a premon- 
strát. Lit.: Hrdlička: H. z K. 1927—1930.

H ubatka, cínová, h liněná  nebo k am e 
ninová nádobka baňatá , s nálevkovým 
žlábkem, s oblibou užívaná n a  víno n. 
pivo i starou medovinu.

H ubatka  Ign. Jan, žil v prvé polovině 
18. s., byl kantorem  v Bydžově; vydal 
K an tá tu  ke cti sv. Jan a  Nepom.

H ubatka  P e tr  (* 1821 v Praze), rytec, 
odstěhoval se 1854 do St. Gallen ve Švý
carech

Hube Michal (1737—1807), prof. matem, 
a fysiky ve Varšavě. Sp.: Wst^p do fi- 
zyki (1781), Listy fizyczne (1791).

Hube Romuald (1803—1890), pol. h isto 
rik. Q* Pisma, R. Hubego, I.—II. (1905).

Hubecius Jan z Libé Hory (Libeo 
Monte, 1570—1632), učitel v Kutné Hoře, 
příležitostný hum anist. básník český.

Hubenost, stav těla, ve k terém  se málo 
vyvinuly vrstvy podkožního tuku. Není 
chorobou sam a o sobě.

H ubený Josef, JUDr. (* 1852—1929), řed. 
Městské spořitelny pražské, o jejíž roz
květ získal si trvalé zásluhy.

H uber Alfons (1834—1898), rakouský 
historik, znalec vlády Karla  IV., kterého 
obhajoval proti vý tkám  něm. historiků.

H uber Viktor Aimé (1800—1869), něm. 
politik, prof. v Berlíně, teoretik  druž 
stevnictví.

H uber Josef (* 1777 v Bratislavě), so
chař na  Slovensku a v Pešti.

H uber Leopold, sochař v Čes. Budějo
vicích, 1764.

Huber Maksymiljan Tytus, Ing. (* 1872), 
prof. polytechniky ve Lvově. Vydal řadu  
odborných spisů.

H uber z R isenpachu Adam (* 3. II. 1546 
ve Vel. Meziříčí, f  23. VI. 1613 v Praze), 
čes. lékař a spisov. Přednášel o anatomii 
na  pražské universitě, dočasně se věno
val i praksi. Přeložil spis lék. Henrika 
Rantzovia: Regiment zdraví dánského
(1587) a s Adamem z Veleslavína nově 
zpracoval Matthiolův Herbář (1596), 
z něhož předtím  vydal výtah Apatéka 
domácí. Vydal též m inucí a kalendáře.

Huber z R isenpachu Jan, syn Adamův; 
psal latinské básně a gram. spisy.

H uberm ann  Bronislav (* 19. XII. 1882 
v Czenstochové), vynik. pol. virtuos na 
housle. Napsal: Z dílny virtuosa, 1912. 
Je nadšeným  propagátorem  Panevropy.

H ubert (ůbér), Lucien (* 1868), franc. 
politik a spisovatel, r. 1912 senátor. Na
psal mimo básnická díla řadu  hospo- 
dářsko-politických spisů.

H ubertus, křesť. svatý (f r. 727 jako  
biskup v Lutychu), pa tron  lovců a 
ochránce proti vzteklině. Svátek: 3. XI., 
v kterýžto den se pořádají dostihy neb 
parforsní honby.

Hubertusburg, lovecký zámek v Sasku, 
postavený v letech 1721—33. Zde byl 
uzavřen 15. II. 1763 mír, jímž skončila 
sedmiletá válka.

H ubertův řád  Šporkův, n a  počest sv. 
Huberta, pa trona  myslivosti, založ, na  
poč. 18. st. v Čechách, zanikl 1738 po 
sm rti hrab. F ran t. A dam a Šporka. K u
latý štítek s obrazem sv. II. a zlatý lovčí 
roh na zelené stuze. Rád přija li  též ně 
kteří panovníci (cis. Karel VI., polský 
král August II., carevna Alžběta).

Hubice, v hasičství nástavec na  proud- 
nici potrubí, k terým  se upravuje  tvar  a 
řídí p rudkost vodního proudu (plochého, 
rozstřikovaného n. j.) s jedním  nebo ně
kolika ústími.

H ubička Fédor, pseud. J. Hubáčka.
H ubík Karel (* 1872 v Střeběticích), ře 

ditel arcib. sem ináře  v Kroměříži, spiso
vatel bohovědný.

Hubina, o. na  Slov., okr. P iešťany, 
752 čs. ob.

Hubinky, lehké pěnové pečivo, tvaru  
m alých koláčků. Franc.: Baisers.

H ubka Antonín (* 1872 v Královicích 
u Plzně, t  1919), čes. politik, spisovatel a 
menšinový pracovník. V let. 1907—11 byl 
poslancem na  říš. radě (radik. státopráv.). 
Napsal mnoho spisů o čes. m enšinách: 
Čechové v Dol. Rakousích, 1901; Naše 
m enšiny a smíš. k ra je  na  čes. jihu, 1899; 
Národnostní a ku ltu rn í význam čes. s t  
práva, 1903; Menšinová práce, 1904. Zalo
žil a redigoval menšinový list Pošumaví, 
1903—7.

H ubka Josef (* 1880 v Královicích 
u Plzně), čes. politik, národní, školský a 
ku ltu rn í  pracovník, senátor (str. čes, 
soc.). Menšinový pracovník v území zá
pad. i již. Čech, v organis. školských a 
v divadelnictví jako in tendan t Měst. div. 
na Vinohradech. Jako místopř. m. škol. 
rady  na  Vinohradech získal si zásluhy 
o rozvoj místn. školství a jako insp. 
knihoven hl. m. P ra h y  o rozvoj obec. 
knihovny.

H ubka zápalná, suchá houba (choroš), 
napuštěná  ledkem, jíž se kdysi užívala



Hrady.

Chebský hrad ( i l .  stol.).

Falc u Kaubu na Rýné. Hrad Ckillo.n na Ženevském jezeře.
(Hlavni věž ze 14. stol.). (12.—15. stol.).

Příloha Nového ve lkého ilustrovaného slovníku naučného.



Chemicky průmysl I.

Obr. 2. K o lo n o v ý  přistroj  
k destilaci ammoniaku.

Obr. 3. Zařízeni k výrobě generátorového plynu.

Obr. 1. Přístroj k destilaci ammoniaku dle Grunberga a Bluma.

Obr. 5. Stupňovitá pražící pec (průřez).Obr. 4. S tu p ň ov itá  pražic i  pec  
(p odé ln ý  řez).

Přiloha Nového ve lkého ilustrovaného slovníku naučného.
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jako zapalovadla v domácnosti a ve vo
jenství (u podkopů).

H ubm ayer Balthasar, něm. novokřtě- 
nec, usadiv se v Mikulově, rozšiřoval 
učení novokřtěnců n a  Moravě. Upálen 
r. 1528 před Vídní.

Hub množení, Q* množení hub.
H ttbner August (* 1802 ve Vrkoslavi- 

cích, f  27. X. 1862), m alíř  portrétů.
Httbner Em anuel (1849—1925), český 

technik, odborník a vynálezce v cukro- 
varnictví.

H ttbner Jan Václav, český překladatel 
na poč. XIX. stol. Pracoval pro Kra- 
meria.

Httbner Roman (* 1893 na  Mělníku), 
čes. operní pěvec (tenorista), od r. 1925 
h rd inný  tenor opery Slov. Nár. div. 
v Bratislavě.

H ttbner Václav (1857—1920), český no
vinář, od 1895 redaktor Nár. Politiky. 
P řed tím  pracoval v divadelnictví.

Httbnerová Marie (* 12. X. 1865 ve Sla
tině), rod. Ruffrová, čes. d ram at, um ěl
kyně, člen Nár. divadla v Praze. Jako 
15!etá vystoupila u divadelní spol. ře 
ditele Košnera v Kolíně n. Lab. ve veselo
hře „Židovská rodina14 a byla ihned an 
gažována. Později byla členem Švandovy

M. Hiibnerová.

společnosti, divad. společnosti F. Ludví
ka; r. 1891 angažována do Brna, kde 
provdala se za divadel, ředitele Václava 
H úbnera, s  nímž přesídlila  do Prahy, 
kde zprvu h rá la  v divadle Švandově na 
Smíchově, z něhož přešla  pak k Národ
nímu divadlu. Po p řevra tu  první dosáhla 
stá tn í ceny za nejlepší výkony herecké. 
Z jejích klasických hereckých výko-nů 
nutno uvésti především H anku ve For
m anu Henčlovi, Evu v Gazdině robě, 
Annu Andrejevnu v Revisoru a  Toničku 
v D ram atu čtyř chudých stěn.

Hubnutí, proces těla, vznikající z ne
dostatečné potravy, neb z nesprávného 
využitkování látek. Většinou je způso

N o r ý  s lovník naučný. — Svazek  iX .

beno tuberkulosou, úplavicí, nádory, cho
robami zažívacího ústrojí.

Hubovo (Hubó), o. na  Slov., okr. Tor- 
nara, 387 ob. (11 čs.).

Httbsch Josef (* 1862), církevní m alíř  
v Praze, žák Lhoty.

H ttbschm ann Bohumil (* 10. I. 1878 
v Praze), čes. a rchitekt a odbor spisov. 
Žák akademie ve Vídni u O. W agnera; 
p rakticky vzdělal se u F. O hm anna 
v Praze a ve Vídni. P ro jek tan t četných 
staveb (návrh stá tn í galerie, zastavovací 
plán Letné a j.), kolonie rodinných domů 
na Vořechovce (1920—21), budova m in i
sterstva sociální péče v Praže a j. P ř i 
spíval odbor. Články do časopisu Styl a j.

H ttbschm ann Karel, MUDr. '.(* 1890
v Praze), český lékař, prof. dermatologie 
na  Karlově univ. Od 1920 red. Českou 
dermatologii. Hl. díla: Léčení syfilis, 
1930; O problémech abortivního léčení 
příjice 1924

H ttbschm ann Otakar, JUDr. (1871— 
1922), advokát v Praze, český politik. 
Vynikl při antimilitaristickém  procesu 
národně-sociální mládeže r. 1909. Říšský 
poslanec.

H ttbschm ann Václav (1886—1917)a ilu 
s trá to r  a  k a r ik a tu r is ta  v Praze.

Hubšil O takar (1897—1928), malíř-grar 
fik v Prostějově, žák Šyabinského. 
Cyklus dřevorytů ve Wolkerově knize 
Svatý kopeček.

Hucbald  (840—930), znalec hudby, 
m nich k láš te ra  Saint Amand (Flandry), 
znám ý svou teorií o prvních počátcích 
vícehlasé hudby. Zvláštní zásluhy získal 
si jako předchůdce reformy psaní not.

Hucín, o. n a  Slov., okr. Revúca, 537 m. 
obyvatel.

H ucke Jan  (1850—1923), český spiso
vatel v oboru kožišnictví. Napsal: Ná
zvosloví kož. (1878), Historické pam ěti 
řem esla kožišnického v Čechách až  do 
r. 1785. (1900.)

Hucl Josef (* 1871), rolník a m lynář  
v Koterově u Plzně, národohospod, p ra 
covník na Plzeňsku. Byl posl. revol. Nár. 
shromáždění, později senátorem. P resi
dent banky Slavie.

Huculové, jedno z ukra jinských  hor 
ských plemen. H. usazeni jsou v ho rn a 
té k ra jině  ve vých. Karpatech a  žijí nyní 
na  území tř í  s tá tů :  Polska, R um unska  a  
Československa. H. se všech stran, kro
mě j., h ran ič í  s jiným  ukra jinským  oby
vatelstvem, a  na  j. s Rumuny. Hucul- 
sko pokryto je horam i (Čornohory s nejv. 
vrcholem Hoverla 2.058, částí Gorgan, 
Huculské Alpy), pokrytým i lesy (dub, 
habr, sm rk  a j.), v nichž ještě žijí medvě
di, vlci, jeleni, kuny  a jiná divoká zvěř.
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Většina řek a  potoků Huculska náleží 
k přít. Dunaje a  pouze m alá  část vlévá 
se do Dněstru. Na mnohých potocích vy
stavěny jsou jezy (,,klauzury“) pro za
držování vody stékající s hor. V určité 
době jezy se otevírají a tehdy voda nese 
připravené vory (,,daraby“). Po celém 
Huculsku je mnoho pram enů minerální 
vody a  jiných minerálních bohatství. 
Huculové, souhlasně s porovnáním zná
mého anthropologa Q* Chv. Vovka 
jsou čistším anthropologickým typem 
než kterákoliv jiná  ukra jinská  plemena. 
H. jest asi 150.000. Vyznačují se silou 
a pěknou stavbou těla, energií a vy trva 
lostí. Většina H. je vysoké postavy. Oděv 
H. úplně odpovídá překrásné přírodě H u
culska a  je stejně pestrý, jako ona. Hlav. 
zaměstnání H. je chov dobytka, neboť 
hornatý  kraj nehodí se pro zemědělství. 
Kromě chovu dobytka H. zam ěstnávají 
se lesními pracemi i různým i domácími 
(truhlářství, řezbářství, tkalcovství atd.). 
H. jsou plemeno neobyčejně nadané 
(talent zvi. projevuje se v arch itek tuře  
kostelů, v uměl. výšivkách a  v jiných 
domácích pracích), ale pro svou nevzdě
lanost a  vášeň k  alkoholu klesají jak  
ekonomicky, ta k  i morálně. U H. jeětě 
i dnes zachovaly se zbytky staré víry 
z pohanských dob v obřadech svateb
ních a  pohřebních, v koledách i pově
rách.

Hudba (řecký musike, lat. ars inusica), 
původně souborný název pro všechna 
umění (umění Mus), později název um ě
leckých děl, vytvořených v tonech, kte 
rá  jsou melodická, harmonická, rytmic
ká. — Hudba je umění, k teré  vyžaduje 
přímo vědeckou znalost oboru. Teorie 
umění se sk ládá  z nauky o hudbě (hu
dební gramatiky), z nauky  o melodice, 
modulaci a formách, z nauky o harmonii 
(generálním basu), o kon trapunk tu  (ka
nónu, fuze). Všechny tyto nauky, k nimž 
přistupují ještě i jiné, jsou předmětem 
studia t. zv. hudební vědy. Celý soubor 
hudebních děl možno děliti na  hudbu d u 
chovní (určenou k bohoslužebným úče
lům) a hudbu světskou. Podle způsobu 
reprodukce možno děliti na  hudbu vo
kální (psanou pro lidský hlas), ins tru 
m entální (psanou pro nástroje hudební). 
Hudba klavírní zaujímá samostatné m í
sto v hudbě instrumentální. Hudbu in 
s trum entáln í možno děliti na  hudbu ko
morní (jsou-li nástroje vedeny sólově, 
obyč. menší počet, kvarteto, trio, dueto, 
ale i okteto) a  n a  hudbu orchestrální 
(jsou-li nástroje vedeny sborově, zpra
vidla sbor nástrojů smyčcových, decho
vých, bicích). Podle obsahu možno rozli
šovati hudbu absolutní (čistě hudební

obsah) a hudbu program ní (líčení někte
rého nehudebního obsahu tóny). U hudbě 
atonální a tonální Q* tonalita, o hudbě 
mechanické Q* hudební stroje. Barevná 
h., souběžné spojení hudby s barevnými 
světelnými efekty. A. Skrjabin v Promé
theu snaží se o né spojením barevného 
klavíru s orchestrem. Barevnou světel
nou hudbu a barevný klavír vynalezl 
m aďarský pianista A. László. U nás za
jímavé produkce s barev, hudbou konal 
arch. Pešánek. — H. vojenská, sbor h u 
debníků, přidělených vojskovým tělesům 
(proti trubačům  a bubeníkům, kteří jsou 
u setnin nebo štábů), aby provozovali 
hudbu při pochodech, přehlídkách a jako 
osvěžení i mimo službu (koncerty). 
Vznikla z pradávné potřeby, působili ha 
ducha vojínova (Tyrtajovy pochodové 
melodie, jež rozohňovaly Sparťany v 2. 
vál. Messenské v VII. stol. př. Kr.), jež 
v nejstarší době se jeví zpěvem (melodií 
a rytmem) doprovázeným primitivními 
nástroji jako jsou flétny, bubny, rohy a 
později žestě. Vedle toho bylo třeba lid
ský hlas při povelech dávaných větším 
oddílům doplniti užitím sonorného n á 
stroje (již ve starověku). Tak se vyvinul 
dvojí d ruh  hudby: 1. signálová (trubači, 
pištci, bubeníci), jež slouží účelům tak 
tickým a denní službě (povelům, avisům, 
poplachům) a  jest provozována řadový
mi vojíny, pravidelně vycvičenými ve 
zbrani a  často ji též nosícími a 2. hudba 
vojenská (banda, kapela), skládající se 
z hudebníků z povolání, vedených diri
gentem (kapelníkem), nejméně v hodno
sti šikovatele (rotmistra), obyčejně však 
v hodnostní třídě důstojníka (voj. úřed 
níka). Tyto voj. kapely jsou nejvíce roz
šířeny u pěchoty, méně u jezdectva, dě
lostřelectva a  jiných zbraní. Mají větši
nou foukací a bicí nástroje, hudebníci 
jsou však vycvičeni (mimo Francii a  
Anglii) též ve smyčc. nástrojích, takže 
mohou h rá ti  i symfonickou hudba. P ů 
vod voj. kapel v dnešní formě je v Tu 
recku (janičářská č. turecká hudba Q*), 
odtamtud přišly do Rakouska, pak do 
Německa (kolem 1800) a  do západních 
zemí; mimo to koncem XIX. stol. též 
do Japonska. V ČSR. jsou v místech di- 
visního velit. v. h. o 43 mužích s Kapel
níkem, v menších posádkách o 30 m u
žích s dirigentem. Doplňování hudební
ků  je z Voj. hudební školy v Praze.

Hudba. Dějiny: I. Hudba starověku. 
O hudbě nejstarších dob jsme informo
váni buď fantastickými zprávami nebo 
pojednáními, podávajícími hudební teo
rii. Někde, jako na  př. o hudbě egyptské, 
víme jen to, co se dá vyčisti z obrazů. 
O hudbě starých Židů nemáme dodnes
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jasné představy. P am átky  hudební se 
zachovaly jen tam, kde se vyvinulo h u 
dební písmo. Podle tradic řecké hudební 
teorie pokládáme za hudební pravěk ony 
epochy, ve kterých hudba neznala chro- 
m atiku. Tato hudba měla m ateriá l jen 
8 diatonických stupňů  (oktávu) a ne
rozeznávala mol a dur. Rekové jsou 
první národ, u kterého se hudba  vyvi
nu la  v pravé umění, u k terých nezůstala 
na stupni přirozeného silnějšího výrazu 
neb pouhou příkrasou náboženského 
kultu, tedy u forem, které jsou společné 
všem starým  a p rim itivn ím  národům, 
nýbrž byla pěstována k vůli ní samé, 
podle určitých formálních pravidel, tak 
že brzo se vyvinula velmi propracovaná 
teorie.

IL H udba raného středověku. Jedi
ným pozůstatkem této hudební periody 
je zpěv křesťanských bohoslužeb, grego- 
r iánský zpěv, na který měly vliv židov
ské chrámové zpěvy a řecká hudební 
teorie. Gregoriánský zpěv jest jednohla
sý a  nezná pojmu harm onie  v moderním 
sm yslu; jest velmi volné rytm iky. S tup
nice g. z. jsou antického původu. T ra 
dice připisuje vynález g. z. sv. Ambroži 
(kol 400). Papež Řehoř Veliký dal sebrati 
všechny zpěvy ve sbírku, kde na každý 
den v roce byly předepsány zpěvy. Tento 
kodex je dodnes v církvi katolické ofi
cielním. V 9. st. ožily staré melodie no
vým zpracováváním a podložením roz
měrnějších textů. Tak vznikly sekvence, 
čímž byl dán popud k sam ostatném u h u 
debnímu tvoření. Nového vzpružení h u 
dební představivosti se dostalo prvními 
pcčátky o vícehlas. Již v 9. st. vzniklo t. 
zv. organum, což mělo vliv i na  utvoření 
přehlednějšího notového písma, než byly 
neumy. Podobnými pokusy se zabývali 
Hucbald a H erm ann von Behringen, až 
nakonec zvítězil systém linií, dodnes po
užívaný, k terý vynašel Quido z Arezza, 
k terý  doplnil systém tento i systémem 
klíčů. Teorie solmisace vytlačila starou 
antickou nauku  o te trachordech svou 
naukou  o hexachordech, t. j. přijetí 
s tupnice o 6 s tupních  (c d e f g a, 
hexachordum  naturale); překročila-li 
melodie těchto 6 stupňů, byla nu tná  
transposice do dvou dalších hexachordů 
( f g a b c d ,  hexachordum  molle, g a h c  
d e, hexachordum durum), t. zv. mutace. 
Tím byly dány nové možnosti rozvití 
melodiky.

III. Mensurální hudba  a kontrapunkt. 
12. století přineslo novou vymoženost: 
možnost přesně určiti poměr délky jed
notlivých tónů: rytmus. Z původního
organa vyvinul se nový způsob vedení

dvou hlasů, discant, k terý  vyznačují: 
protipohyb hlasů  s konsonancemi oktá 
vy a kvinty s ponecháním chorálové fi- 
gurace.

Přesnou fixaci ry tm u přineslo však 
teprve zavedení tro jhlasu (triplům) a 
čtverohlasu (quadruplum) k stávajícímu 
organu a discantu. Tak vzniklo m ensu 
ráln í notové písmo. První m istři dvoj- 
až čtyřhlasové skladby byli: Leoninus, 
Perotinus, Franco z Paříže, Franco z Ko
lína  a j. Form y hudební této doby jsou: 
organum  (figurované, 3- neb 4hlasé), mo- 
tetus (trojhlasý, kde střední hlas — me- 
dius cantus — pevně udržoval určitý  
rytmus), copula (s dvojhlasou ligaturou 
v protihlasech), hoquetus (se s třídavým  
pausováním  hlasu), conductus (ve k te 
rém všechny hlasy volně se vyvíjely), 
rondelus, první způsob kanonicky im itu 
jící hudební věty.

V 13. st. obohatila Anglie světovou h u 
dební produkci novou formou, gymelem, 
jehož podstatou byl zpěv v paralelních 
sextách, a fauxbourdon, vyznačující se 
tro jh lasým  zpěvem v paraleln ích  te r 
ciích a sextách, počínajícím oktávou a 
kvintou.

F igurace trojhlasého fauxbourdonu 
vedla k technice kontrapunktu . Počátky 
jeho shledáváme kol 1300. Ve 14. st. roz
vila se bohatě světská hudba  (hlavně 
v Itálii), t. z \ .  a rs  nova, spočívající ve 
zpěvu s instrum entá ln ím  průvodem; 
formy její byly m adrigal a caccia. Phi- 
lippe de Vitry převedl ji do Francie 
(Machault), odkud se opět dostala do 
Anglie (Dunstaple) a Nizozemí (Bin- 
chois, Dufay), kde se vyvinula v hudbu 
velmi umělé imitace. Tato nová epocha 
hudebních dějin přináší v harm onii zá- 
pověd! paraleln ích  oktáv a kvint, brzo 
nastupuje  za starý  název discantus nový 
název contrapunctus. Jako teoretikové 
vystoupili M archettus z Padovy a  dva 
Janové de Muris. M archettus propaguje 
volné používání chromatických kroků, 
kdežto anglický Jan  de Muris horlí proti 
novotám Vitryho a proti tomu, že sou
dobí skladatelé zanedbávají staré formy 
hudební a s oblibou pěstují jen chanson 
(cantilenu) a kanón (fugu).

Péče o hudbu ležela tehdy úplně (až 
do 1600) v rukou církevních k ru h ů  (mni
chové, chrámoví pěvci, později i v a rh a 
níci), ale mýlili bychom se, kdybychom 
se domnívali, že lid neměl smyslu pro 
hudbu. Již raný  středověk zná potulné 
hudebníky. Jak á  byla tato lidová hudba, 
můžeme poznati ze skladeb kontrapunk- 
t iků 12.—16. st., kde se zachovaly melo
die lidových písní, jako tenor umělých
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skladeb. Samostatně se projevila světská 
hudba v písních francouzských a pro
vensálských troubadourů (Chatelain de 
Coucy, Adam de la Halle a j.) a němec
kých minnesingrů, jejichž písně se za
chovaly.

Vlastní rozkvět přísně polyfonního 
slohu v imitující vokální větě (1450— 
1600) zastupují Nizozemci Okeghem, 
Issak, Obrecht, Josquin de Frés, La Rue, 
Willaert a Orlando di Lasso, Němci Hof- 
haimer, Finck, Senfl, Gallus a Hasler, 
Italové Palestrina a Gabrieli. Díla těchto 
mistrů byla převážně určena pro hudbu 
chrámovou; psána byla ve formách mot- 
teta, chansonu, mše a madrigalu. Tech
nika kanónu a imitace dosáhla hl. v dí
lech nizozemských mistrů neuvěřitelné 
výše. Proti přeumělkovanosti vznikla 
brzy reakce, nejdříve v pěstování snad 
ných vícehlas, písní, pozvolným oprošťo
váním skladeb od složité techniky, pro
pagování jednohlasu s přirozeným ryt
mem slova. Do hudby vnikla antická 
i moderní metra. Souběžně se vyvinula 
sam ostatná instrum entální hudba (pro 
loutnu, varhany, klavír, smyčcové ná 
stroje), nový faktor, který svrhl vládu 
imitující vokální věty.

IV. Doprovázená monodie. Opera, ora 
torium, kan tá ta  a instrum entální hudba. 
Kol 1600 vznikly v Itálii nové formy h u 
debního výrazu: opera, oratorium a  in 
strum entální kanzona (sonata), které 
měly býti vzkříšením staré antické hud 
by. Z estetického přemýšlení vznikl 
v domě florenckého hraběte Bardiho 
stile recitativo neb representativo, jehož 
prvními zástupci byli: Emilio Cavalieri, 
Jacopo Peri a Giulio Caccini. 1594 byla 
provedena první opera, Periho „Dafne“ 
na text Rinucciniho, 1600 následovalo 
první oratorium Em. Cavalieriho „Rap- 
presentazione di animo e di corpo“ a 
současně vytváří Gabrieli v Benátkách 
samostatné instrumentální skladby, za
vádí generální bas a Viadana píše 1602 
první duchovní koncerty (1—ihlasé du 
chovní skladby s průvodem varhan). 
Všechny tyto formy téměř rázem zapla
vily svět (nuove musiche), nový sloh do
provázené monodie rozšířil se tak rychle, 
že římský stile osservato a sloh a ca- 
pella patřil brzy minulosti. V Anglii a 
v Německu vznikla z tanečních prvků 
vícehlasá instrum entální suita, variace, 
a proti Gabrieliho sonátě duchovní (so
nata  da chiesa) sonáta komorní, kterou 
do hudby orchestrální převedly ouvertu
ry francouz. původu (Steffani, Cousser, 
Fux, Telemann, Fasch), a forma con- 
certo grosso (Corelli, Torelli), hl. ovšem 
pak Bach a Hándel. Z opery, která byla

původně určena pro úzkou vybranou 
společnost, s tala se brzy h ra  lidová. 1637 
počínají se zařizovati operní divadla. 
Původně se stala národním uměním 
italským (až do 1750); italští skladatelé 
a pěvci zaplavili Evropu. První mistři 
opery byli Monteverde, Cavalli a Cesti. 
Skvělá doba počíná Alessandrem Scar- 
lattim a jeho žáky, t. zv. neapolskou ško
lou, která zdůrazňovala jednostrannou 
kulturu pěveckou Opera byla nejoblíbe
nějším uměním (jen v Benátkách bylo 
12 stálých operních divadel). Neméně 
důležitá je hudba instrumentální, která 
se rovněž zdárně vyvíjela. Vznikají so- 
lové skladby pro varhany, housle, klavír 
(Buus, Merulo, Gabrieliové, Frescobaldi, 
Froberger, Sweelinck). Hudba duchovní 
dostala se brzy do víru moderních prou
dů. Vážnost a přísnost slohu udržovala 
duchovní hudba protestantská (Schtitz, 
Prátorius, Eccard, Hammerschmidt).

V. Hudba 18. st. Bach, Hándel, Gluck, 
Haydn, Mozart. V instrum entální hudbě
17. st. má nesmírný význam číslovaný 
bas. Osvobození od jeho nadvlády při 
nesli darmstadtští  (Graupner) a mann- 
heimští skladatelé symfonií (Richter, 
Stamic, Flitz), na které navazovali Joh. 
Christian Bach, Dittersdorf, Haydn a 
Mozart, kteří založili vlastní novou in 
strum entální hudbu. Význam Handlův 
a Seb. Bacha nespočívá v novosti forem, 
ale v obsahu, kterým staré formy na 
plnili. Bach ovládl hudbu duchovní, 
Ilándl hudbu dramatickou (opera a ora 
torium). Handlovy opery jsou vrcholem 
neapolské školy. Gluck obrací se proti 
bel cantu, odstraňuje jej, podřizuje zpěv 
dramatickému výrazu. Proti vážné opeře 
italské s antickými náměty pěstuje se 
komická opera (Pergolesi: Serva padro- 
na), k terá  připravila půdu Gluckovi 
(Duni, Monsigny, Gretry). Co znamená 
Gluck pro operu tragickou, to znamená 
Mozart pro operu komickou, který spojil 
italskou melodiku, francouzskou uhlaze
nost a německou pravdivost v ladný 
operní sloh. Haydn věnoval se hudbě in 
strumentální, které vytkl nové dráhy. 
Teoretický systém této doby studuje h a r 
monii a spoje akordů. Hl. teoretikové 
nové hudby jsou Zarlino (Istituzioni 
armoniche, 1658), který definuje dur a 
mol, Rameau (1722), jenž postavil nauku  
o tonálních funkcích harmonií, J. J. Fux 
(Gradus ad Parnassum , 1725), Padre  
Martini (Saggio di contrappunto, 1774), 
kteří docílili opuštění starých církevních 
tónin.

VI, Hudba 19. st. Beethoven. Romanti
kové. Tak jako Bach značí vrchol staré



H udba 181 Hudcov

hudby, tak Bethoven značí vrchol hudby 
klasické a počátek nové epochy rom antis 
mu, která se vyznačuje zvýšením sub
jektivity  výrazu. Opera „Fidelio44 zpro
s tředkuje  mezi Mozartem a Wagnerem. 
Schubert zakládá moderní píseň, opeře 
razí nové dráhy  Spohr, Weber a Marsch- 
ner, zatím co hudební lyriku instrum en
tá lní pěstují Schubert, Mendelssohn, 
Schumann, Franz, .lensen, Brahm s a 
Wolf. Richard W agner stojí ještě svým 
„Rienzim44 na poli \e lké francouz. opery, 
tak, jak ji pěstovali Cherubíni, Spontini, 
Halévy, Meyerbeer, Auber a Rossini, mi
mo kterou se ještě velmi zdárně vyvíjela 
opera komická, ve Francii pěstovaná 
Boieldieuem, HéroMem a Adamem. Ros
sini je poslední výkvět italské „opery 
buffo“. Věren reformě florentinské a 
Gluckově klade W agner důraz na d ra 
matickou s tránku  opery a místo zpěvo
h ry  vytváří hudební dram a hl. v Trista- 
novi, Mistrech pěvcích a Nibelungách. 
K W agnerovým . reformám přiklonili se 
i cizí skladatelé; ve Francii Gounod, 
Thomas, v Itálii Verdi a Boito, u nás 
Sm etana, Fibich a Dvořák. Romantičtí 
skladatelé instrum entá ln í naplňovali 
s ta ré  formy novým obsahem (Schubert, 
Mendelssohn, Lachner. Gade, Raff, Ru- 
binstein, Volkmann, Reinecke, Draeseke, 
Gotz, Grieg, Brahms), kdežto Berliotzův 
směr, který později zastávali Liszt, 
Glinka, Dvořák, Smetana, čajkovskij, 
Strauss, Reger, láme starou klasickou 
formu a formální s tránku  hudby podři
zuje obsahu. Symfonii moderní zastu 
pují Bruckner a Mahler. Oratorium a 
vokální hudbu sborovou pěstovali Kiel, 
Reinecke, Elgar. V 19. st. vystupuje do 
popředí i umění reprodukční. Mnozí 
sk ladatelé byli znamenití virtuosové (Pa- 
ganini, Chopin, Liszt, Smetana, Bul- 
low a j.).

VII. Doba nová. Impresionismus, ex
presionismus, atonalita. Hudba na poč. 
20. st. vyznačuje se vřením, hledáním 
nových forem a nového obsahu. Proti ně
mecké nadvládě v 19. st. vystupuje do 
popředí hudba francouzská a slovanská, 
hi. ruská. Francouzové vytvářejí im pre
sionismus (Debussy, Dukas, Ravel), Ru
sové natura lism us (Mussorgski, Stravin- 
ski) a mysticismus (Skrjabin), Němci 
expresionismus (Scliónberg), Italové in- 
telektualismus (Casella). Také Nová věc
nost neschází mezi hesly četných škol a 
sm ěrů, do kterých se mísí pokusy o hud 
b u  čtvrttónovou, barevnou a celotóno- 
vou, a  t. zv. atonalitu, sklon k bur- 
lesce a k banalitě. Nejdůležitější pro
jev  moderny je odklon od orchestru,

zesílené pěstování komorní hudby, sna 
ha po volné polyfonii ve všech odvětvích 
skladby, vliv jazzu a odlehlých hudeb
ních (primitivních) kultur. Tyto všechny 
směry sdružuje a studuje Mezinárodní 
společnost pro soudobou hudbu (založ. 
1925). Stejně rozdílné jsou pokusy o no
vou operu: Strauss, Zemlinski, Graener, 
Ettlinger zhudebňují prosaická d ram ata  
literární, Schreker ji proplétá zvukový
mi visemi, Pfitzner, Baussner, Schillings 
křísí romantiku, Křenek se pokouší o no
vou operu zavedením jazzu a filmu, 
d Albert pokračuje v italském verismu 
(Mascagni, Leoncavallo), Busoni obno
vuje commedia dell' arte, Kienzl, Korn- 
gold, Puccini, W olf-Ferrari opouštějí 
hudební d ram a  a vracejí se ke starým  
operním formám, S travinský chce obo- 
hatiti operní výraz mluvčím, který po
dává text k áriím  a sborům, Weill doufá 
záchranu najiti v t. zv. „Časové14 opeře, 
atd. Skladbu pro sbor .a orchestr pěstují 
Bossi, Brauenfeís, Keus&léť, Zilcher, De- 
lius, Honegger. 1925 počíná nové odvětví 
hudby, skladby pro mechanické nástroje 
(elektrola, mignon), čemuž se věnuje 
Hindemith, Toch, v nejnovější době byla 
vynalezena hudba provozovaná bez n á 
strojů, technickým zachycováním zvuko
vých vln přímo ze vzduchu (Mager, The- 
remin). Teorie hudební s ta la  se v po
slední době vědou, zastoupenou téměř na 
všech universitách. Hudební vědce sd ru 
žuje Mezinárodní společnost pro hudební 
vědu (1927).

Lit.: Dějiny hudby napsali česky;
Stecker, Černušák, Borecký; německy: 
Ambros, Riemann a j. O starověké h u d 
bě píše Sachs, germánské Schnoor, by
zantské Wellesz, francouzské W erner. 
Bibliografie: Aber: Handbuch der Mu- 
s ikliteratur, 1922; Mersmann: Musik der 
Gegenwart, 1923; Bůcken: Handbuch
der Musikwissenschaft, 1928. Slovníky: 
Rousseau, Gerber, Fétis, Riemann; čes
ny: Pazderkův. Časopisy staré: Allge-
meine musikalische Zeitung, 1799, Revue 
musicale, 1827, Caecilia, 1824, Ménestrel, 
1835, české: Dalibor, Smetana. Nové: 
ČSR.: Tempo, Der Auftakt; Německo: 
Zeitschrift f. Musik, Melos, Die Musik; 
Rakousko: M usikblátter des Anbruch.
Anglie: Musical Times, Music and Let- 
ters; Francie: La Revue musicale; Bel
gie: Le Guide musical; Itálie: Rivista 
musicale Ita liana; USA.: Musical Cou- 
rier, Musical Quaterly a  j.

Hudcov (Hundorf), o. v Č., okr. Tep- 
lice-Šanov, 1248 ob. (337 č.j. Továrna  na 
sklo.
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H udební nástroje .

Kontrafagot.

Lesní roh.
Altový

klarinet

Fagot.

Saxofon.

Basová tuba.
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H u d eb n í n á s tro je .

Basový klarinet.

Ventilová
trompeta.

Basová křidlovka

Violoncello. Viola. Housle. Mandolína.Viola.

Anglický roh.
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Hudební nástro je j
H udební nástro je

Harfa.

Talíře.
Triangl.

Loutna.
Kotel.

Velký buben.

Malý buben.

Kytara.
Celesta.

Kontrabas.
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Hudčice, o. v Č., okr. Blatná, 423 č. ob. 
Lomy.

Hudebné, zem. dávka z tanečních zá
bav a koncertů, zavedená v Č. již cis. 
paten tem  ze dne 7. I. 1708. Od 1. I. 1916 
byla místo h—ého zavedena t zv. dávka 
ze zábav, k te rá  zahrnuje  daleko více 
podniků a vybírá se od pořadatele zá
bav; ten ji přesunuje  na účastníky zá
bavy jím pořádané, k teří ji p la tí  již 
v ceně vstupenky.

H udební Matice, o* Matice.
Hudební nástroje, slouží k vyvozování 

hudebních tónů. Obyčejně se dělí na tři 
skupiny. Nástroje: s trunné, dechové a 
bicí. Dnes se dělí na: nástroje 1. idio- 
fonní (mající vlastní zvuk): talíře, zvony, 
kastaněty, triangl, xylofon; 2. membra- 
nofonní (s blanou): bubny, kotle; 3. chor- 
dofonní (strunné), které se opět dělí na: 
a) smyčcové: housle, viola, violoncello, 
kontrabas; b) harfovité: loutna, kytara, 
mandolina, klavír, harfa ;  4. aerofonní 
(dechové, vzduchové): a) dřevěné: flétna, 
hoboj, klarinet, fagot, saxofon; b) ple
chové: trompeta, pozoun,
tuba, roh; c) varhanovité: 
varhany, harm onium , h a r 
moniky, dudy. o* jednotli
vé nástroje. O spojování 
nástro jů  v orchestr Q* in- 
s trumentace. Výroba h. n. 
zam ěstnává tisíce lidí 
v Německu, Českosloven
sku, Francii, Anglii a 
Americe. Předhistorické h. 
n. Známe z kam enné do
by: píšťalu a flétnu z ko
stí, buben; z bronzové 
doby roh z rohu a bronzu, 
kovové píšťaly; později se 
objevují nástroje strunné 
(doba keltská). Starově! 
znal nástroje dnešním  ob
dobné. Lit.: Hipkins-Gibb:
Musical Instruments, Hi
storie, Rare and Unique,
1887; Rambosson: Histoire 
des instrum ents de mu- 
sique (1897); Riemann:
Katechismus der Musik- 
instrum ente  (přel. do češ
tiny); Debrnov: Instru-
mentace (1884).

Hudební stroje slouží 
k automatické reprodukci 
hudebních děl. Základ je
jich je klavírní m echani
ka. V pohyb se uváděj 
buď mechanicky (rotac 
strojem), neb eleVfr. Obr 
ukazují mechanism us fo-

noly, jako p ian ina  a jako křídla. Vy
světlivky: a páka  na stisk, b otvírač 
vzduchových komor, c a  d prostor s ka
nály, e roura, f a g vzduchové komory, 
h blána, i ventil, k kanál, 1 klín, m a n  
naviječe na  notový pás, n notový pás, 
p hřeben s 88 otvory, které odpovídají 
jednotlivým tónům, q vakuum, r vzdu- 
chovod, s kladívko. Celý pochod je zalo
žen na síle vzduchu pronikajícího vzdu- 
choprázdným prostorem, který strojem 
prochází a udeří kladívkem, které odpo
vídá notě, t. j. otvoru v notovém pásu. 
Celý pochod se opakuje při každém tó
nu. Tento m echanism us je typický; jsou 
vyráběny stroje, které reprodukují celý 
orchestr, housle, jazz a j. Většinou jsou 
poháněný stlačeným vzduchem neb hodi
novým strojem. Gramofony nespadají do 
oddílu hudebních strojů, neboť základem 
jejich je fonograf a  nikoliv přímé vytvá 
ření tónů.

H udební věda, duchová věda, k terá  si 
vytkla objektivně studovati vznik, pod
statu, projevy a působení hudebního

Fonola (křidlo).
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umění. Vývoj její jde rovnoběžně s vý
vojem hudby. H. v. dělí se na: dějiny 
hudby, akustiku, fysiologii tónu, psy
chologii tónu, melodiku, rytmiku, me
triku, harmoniku, agogiku, filosofii 
hudby a estetiku. Poslední dva obory 
jsou více spekulativní, kdežto dřívější 
jsou studovány přísnými vědeckými 
metodami. Lit.: Adler, Riemann. V Če
chách založili hudební vědu Hostinský 
a Nejedlý. Z mladších se věnují h. v. 
Zich, Hutter, Orel, Helfert.

Hudec Jan (* 6. X. 1856 v Molenburku), 
český spisovatel a překladatel ze slovan
ských literatur. Úředník university.

Hudec Jan (* 1862), ing. chem., český 
odborný spisovatel a vynálezce v cukro- 
varnictví. Hl. dílo: Nástin praktického 
cukrovanictví (1899).

Fonola (klavír).

Hudec Jan (# 26. VIII. 1891 na  Král. Vi
nohradech), malíř. Prof. kreslení na stř. 
školách. Maluje krajiny, zátiší a podo
bizny.

Hudec Josef (* 24. V. 1873), poslanec a 
žurnalista. Byl původně zedník. S posl. 
Modráčkem utvořil s tranu  Čsl. lidu p ra 
cujícího neboli pokrokových socialistů, 
která jej zvolila do Nár. shromáždění. Po 
zaniknutí s trany r. 1924 vstoupil do s tra 
ny národně demokratické a je redakto
rem Nár. Listů. R. 1929 poslanec N. s. 
Napsal četné spisy, hl. protibolševické: 
Bolševismus v čsl. republice (1927), Rus
ká revoluce (1920).

Hudec Rudolf (* 31. XII. 1883), český 
novinář, red. Hlasu Nár. Obrany, pozd. 
Průlomu a revue Parlament. Nyní vyda
vatel koresp. Slavo-Press. Sp.: Pam átn ík  
k pátému výročí samostatnosti (1923), 
Cestou k osvobození, Obrazy, vzpomínky 
a dokumenty, 1848—1918.

Hudec Tomáš Akvin (* 1877 ve Věro- 
vanech), profesor biblistiky v Brně a 
nyní v Olomouci; psal mnoho statí o bi
blických námětech do Hlídky, pod 
pseudonymem H. Dlouhý otiskl studii 
o mystice Březinově (1903), vydal Jan 
Apoštol v Efesu (1909), Obrazy z výcho
du (1915) a Za časů Kristových (1919).

Hudeček Antonín (* 14. I. 1872), český 
malíř-krajinář, impresionista, žák prol. 
P irnera  a Brožíka; z jeho prací vynikají: 
Měsíc, Akt a Velké obrazy z Tater.

Hudeček Jakub (* 1871 v Želci), fa rá ř  
v Huštěnovicích, publicista sociální; vy
dal Spolky v duchovní správě (1912).

Hudeček Jan (* 1870 v Kostelci na Mo
ravě), redemptorista, konsultor v ftímě, 
církevní historik.

Hudeček Jan (* 1854 v Bedihošti), fa
rá ř  v Rychtářově, publicista sociální a 
apologeta katolický.

Hudeček Stanislav (* 26. III. 1872 
v Gdowu v Polsku), ilustrátor a malíř.

Hudlioe, o. v Č., okr. Rakovník, 1705 č. 
ob. Žel. ruda, kam. doly. Rodný domek 
a pomník Jos. Jungmanna.

Hudson (hadsn), hl. řeka novoangl. 
s tátů  a severoam. státu  New-York, 521 
km dlouhá, dopravní cesta, spojující 
New-York s vnitrozemím; pramení v Adi- 
rondackém pohoří ve výši 1300 m n. m. 
a ústí do zál. Newyorského. Hl. přítok 
je Mohawk.

Hudson, 1. město v severoamer. státě 
New-York, 11.745 ob., slévárny. — 2. m. 
v severoam. státě Massachusetts, 7607 ob.

Hudsonská společnost, spol. zal. 1670 
s právem provozovali obchod v Hudson- 
ských zemích (a*). 1713 byly IL sp. při
řčeny nároky, jež měla Francie k Hudso- 
novu zálivu. 1821 spojila se H. sp. se Se
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verozápadní společností. Smlouvou s K a
nadou 1869 vzdala se H. sp. svých práv.

Hndsonské země (Hudsonie), označení 
pro větší část Kanady, oddělené od Appa- 
lačského území údolím sv. Vavřince a 
od oblasti Kordiller pánví Mackenzie. 
Dělí se na Vých. Hudsonii čili Labrador 
(Q*) a  v Záp. Hudsonii, t. j. území mezi 
Ledovým mořem, Hudson. zálivem, k a 
nadskou prérií a pánví Mackenzie. Po
břeží je písečnatá rovina, vnitrozemí je 
náhorní rovinou 400—500 m vysokou. 
Hlavní řeky jsou: Albany, Saskatsche- 
van, Nelson; podnebí je drsné. Nevyužito 
je ohromných zásob dříví a mědi, též 
zvířat poskytujících kožišinu. Obyvatelů 
(Algonkinové a Athabaskové) je asi 
25.000.

Hudsonův záliv, vnitrozemské moře na 
severových. s traně  Sev. Am.; vniká až 
k 51° s. š. do pevniny, Foxovým p rů li 
vem je spojen se Sev. mořem ledovým a 
Hudsonovým průl. s oceánem A tlan ti 
ckým. H. z. měří 1,070.000 km 2, 950 km 
do šíře a °se zál. Jamesovou) 1400 km do 
délky. Po větší část roku je H. z. za 
mrzlý.

Hue Otto (1868—1922), něm. politik soc. 
dem., 1919 ministr. Odb. spisovatel.

H ueber Matyáš, sochař v Příbrami, 
1692-99.

H neií Hof) Jan  Jiřík, m a líř  v Plzni, 
1670—78. '

Huelva (uelva), šp. 
prov. v Andalusii, 
na Atlant, oc., 10.080 
k m a, 353 955 ob. Hl. 
m. H., 38.949 ob. Již
ně odtud při ústí 
Rio Tinto je fran- 
tišk. klášter Santa  
Maria de la Rábida,
1484 útočiště Kolum
bovo.

H uerta  (špaň., za 
hrada, též Vega), 
označení k ra j in  v již. a vých. Španělsku, 
jež jsou uměle zavodňovány pro nedo
statek srážek.

H uerta  Don M artin  de Hoeff-H. (+ 1637), 
císař, gen., původem z Nizozemska; slou
žil ve sboru Maradasově, zbohatl lupem 
a postavil pak eskadronu, s níž vynikl 
v bojích v Itálii; postupoval rychle, do
byl Plzně (1621) a pomáhal svými dra- 
gonádami potlačovati protestanty, u t i 
skuje a vydíraje bez rozdílu všecko oby
vatelstvo. Od r. 1628 ve stavu panském  
(„z Velhartic“); po jeho sm rti část jeho 
sta tků  (Písek) neoprávněně nabytých 
zabavena.

H uerta  Vícente Garcia de la (1734— 
1787), špan. básník, odpůrce klasicismu, 
leč ve svých spisech málo důsledný. Na
psal: Raquel, Teatro espaňol, přel. Sofo- 
kleovu Elektru.

H uerta  Victoriano (1854—1916), m e
xický politik, 1913—14 president republi
ky. Když vystupoval jako diktátor, byl 
zatčen a zemřel v žaláři.

Huesca, špan. prov. v Aragonii, 15.149 
km 2, 251.890 ob. Hl. m. H., 12.859 obyv., 
v rovině La Hoya. H. byla až 1118 hl. m. 
Aragonie.

Huet (Huetius) Daniel (1630—1721), fr. 
učenec, učitel princův, pozd. biskup. Na
psal filosofické (Censura philosophiae 
cartesianae) a filologické (De optimo 
genere in terpretandi) spisy.

Huet Paul (1803—1869), franc. m alíř  a 
kreslíř, žák Grosův, k ra j iná ř  sm ěru ro 
mantického (Delacroix).

Hugdietrich, otec Wolfdietrichův, h rd i 
na  něm. básně z 13. st.

Híigel Friedrich (1852—1926), německý 
teolog, badatel o mystice, zástupce nej
modernější katol. teologie. Žil od r. 1870 
v Anglii. Hl. díla: The mystical Element 
of Religion (1908), Essays and addresses 
on the Philosophy of Religion v1921).

Hugenberg Alfred (* 1865), něm. poli
tik, 1909—19 předseda direktoria firmy 
B. Krupp v Essenu, vůdce s trany  něm.- 
nac., znám ý svou pro tireparační poli
tikou r. 1930.

H ugenoti (ygenoti), název franc. prote
s tan tů  (snad z Eidgenossen, Ignoti), 
F ran tišek  I. choval se odmítavě vůči 
lu teránům , takže tito přijímali učení 
Kalvínovo. R. 1559 bylo již 400.000 h-ů. 
Ediktem únorovým r. 1562 byl dovolen 
volný výkon nábož. i vně měst, což bylo 
signálem ke třem  t. zv. válkám  h-ským, 
jež skončily 1570 v Saint-Germain-en- 
Laye povolením úplné svobody vyznání 
h-ům. Ale pokus učiniti Francii  prote
s tantskou ztroskotal v noci bartoloměj- 
ské (Q*) 24. srpna  1572, kdy došlo ke 
krvavém u pronásledování h-ů z popudu 
regentky Kateřiny Medicejské. V dalších 
pěti válkách h-ských bojovali h. za u d r 
žení svého postavení. Na straně  katol. 
bojovala Kateřina a Jindřich III. a  později 
katol. liga (od 1576), h-y podporovali je 
jich angl. a něm. souvěrci. Po zavraždění 
Jindřicha  III., ka to líkům  málo rad iká l 
ního, stal se k rálem  franc. J indřich Na- 
varský, který vydal r. 1598 t. zv. edikt 
nanteský, jímž zaručil h-ům plnou svo
bodu víry. Tento edikt zrušil r. 1685 
Ludvík XIV. a  zároveň zakázal h-ům 
stěhovati se ze země; přesto však uprch la
200.000 h-ů do protest, zemí. Vlivem osví

Znak prov. 
Huelva.
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censké filosofie lepšila se za Ludvíka XV. 
situace h-ů a Ludvík XVI. vydal r. 1787 
toleranční edikt.

Hugenotský sloh (ygenotský), stavební 
sloh, zavedený hugenoty v Německu a 
Holandsku, zdůrazňující (na rozdíl od 
baroka) jednoduchost a jasnost.

Hughes (júz) David Edvvin (1831—1900), 
angl. fysik, prof. v Bardstownu. Vynalezl 
mikrofon, indukční balancier a telegra
fický aparát, který přijím aný tekst samo
činně tiskne.

Hughes Thomas (1822—1896), angl. spi
sovatel a politik. V románech líčí život 
studentský a dělnický. Hl. dílo: Tom 
Brovvn’s Schooldays (1856).

Hugo, 1. křest, světec, (t 1109), opat 
v Clugni; pam átka 29. dubna; — 2. křest, 
světec, (1053—1132), biskup v Grenoblů; 
pam átka 1. dubna.

Hugo, 1. H. Veliký, vévoda franc., syn 
hrab. Boberta Pařížského, rozdělil F ran 
cii a Burgundsko svým sy.nům Hugovi 
Capetovi a Ottovi; — 2. král italský, byl 
926 korunován protivníky krále Rudolfa 
(Q*) za krále ital.

Hugo a Sancto Victore (1097—1141), 
franc. scholastik, snažil se o spojení 
scholastické teologie s mystickými před
stavami (Summa sententiarum, De sacra- 
mentis).

Hugo Capet, zakladatel franc. dynastie 
Capetovců 2a*)f syn Hugona a Hedviky, 
sestry císaře Otty I. (938—996), byl r. 987 
korunován v Remeši za krále íranc.

Hugo (ygó) Victor (* 26. II. 1892 v Be- 
sangonu, + 22. VI. 1885 v Paříži), franc. 
básník, vystoupil r. 1822 sbírkou básní 
Odes et ballades, směru ještě klasi- 
cistického. Začátek nové epochy zna
menalo jeho dram a Cromwell, první 
vzor volnější dramatiky, jejíž vítěz
ství bylo dovršeno dram atem  Hernani 
(provozováno r. 1803). Jiná jeho d ra 
mata: Lucrěce Borgia, Le roi s’amuse, 
Ruy B’as; 1831 vznikl román Notre Dame 
de Paris, proti trestu smrti Le dernier 
jour d u n  condamné a různé lyrické 
cykly. 1852 pro svou liberální činnost ve 
vyhnanství, kde vznikl pamflet Napoléon 
le Petit, básně Les chátiments, Les con- 
templations a první část jeho Légende 
des siěcles; dále jeho romány Les misé- 
rables, Les travailleurs de la mer, L’hom- 
me qui rit. 1870 se vrátil do Paříže, byl 
zvo’en do národ, shromáždění; napsal 
histor. román Quatre-vingt-treize. H. je 
jeden z nejuniversálnějších franc. bás
níků. Jeho lyrika vyznačuje se fantasií 
a rhetorikou, jeho d ram ata  jsou příliš 
lyrická a jejich děj, právě tak jako v ro
mánech, příliš libovolný. — Jeho romány

jsou do češt. přeloženy téměř všechny, 
básně překládal zvi. Vrchlický.

Huguenin (Hůguenen) Karel (asi 1835 
—1858), hist. malíř  v Praze.

Hugueniu Louis (* 1803 v Loele), rytec 
v Praze.

Hugues Clovis (1851—1907), franc. bás
ník, řečník a politik; odpůrce druhého 
císařství a socialista.

Huhňavost (řec. rhinolalía), vada řeči, 
jejíž příčinou jsou patolog, změny v nose 
a nosohltanu, kdy nos je otevřen nebo 
zavřen, kdy by měl být opačně zavřen 
nebo otevřen. Podle toho h. otevřená 
nebo zavřená, nebo třetí druh, kombinace 
obou. Místo nos vek m a n  vyslovuje 
Churavý b a d, při zavřené h, při otevře
né pak trpí samohlásky a souhlásky, ra 
žené na správné výslovnosti. Léčení vady 
spočívá v odstranění patol. vady tělesné 
a metodicky opravným cvičením správné 
výslovnosti.

Hiihnerwassei, Kuřívodv.
Huch Friedrich (1873—1913), bratranec 

násled., spisovatel; napsal četné romá
ny, vynikající jemným psychologickým 
podáním.

Huch Rudolf (* 1862), spisov. v Harz- 
burku, advokát. Sp.: Mehr Goethe (1899), 
Haus der T ráum er (1903), Der Frauen 
wunderlich Wesen (1905).

Huchová Ricarda (* 1867), sestra před
cházejícího; zaměstnána v let. 1891—96 
v Curychu v měst. knihovně, od r. 1898 
provdána za lékaře Ermano Ceconiho; 
proslavila se básněmi, povídkami a ro
mány (Erinnerungen von Ludolf Ursleu 
dem Júngeren, Aus der Triumphgasse, 
Vita somnium breve, Van den Kónigen 
und der Krone). Díla ta  vynikají hoj
ností myšlenek a obrazů, sloučením ro
mantiky se skutečností a svérázným slo
hem. Obrátila též pozornost k románu 
historickému a četné jsou její studie fi
losofické, historické, literární a nábo
ženské.- V češt. Z Vítězné ulice (Z Ho
stinská 1909), F ra  Celestes (J. Lancová 
1911).

Hucho, a* Salino.
Huchtem burgh (hůchtemburch) Jan 

van (1647—1733), nizoz. m alíř  bitev.
Huibrecht Hoste, kubisticko-puristický 

belgický moderní architekt.
Huile (franc., yil), olej; H. antique 

(antik), ct* voňavkářství. H. de mars 
(ďmar), kámen m udrců; H. de vierge 
(vierž), panenský olej, nejjemnější oli
vový olej.

H uillard Paul, moderní franc. archi
tekt. Jeho stavby jsou opatřeny vším 
praktickým komfortem.

Hnissier (yisie), ve Francii dveřník, 
sluha, hlavně v parlam entárních  těle-
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soch; též soudní vykonavatel, jmenova
ný presidentem republiky.

H ujer Ludvík (* 1872 ve W ilhelms- 
hóhe u Frydlandu), m edailér ve Vídni.

H ujer Oldřich, PhDr. (* 25. XI. 1880 
v Paceřicích), univ. prof., Český jazyko- 
zpytec. V linguistických pracích, vyni
kajících znalosti a přesností, vším á si 
s lovanských jazyků. Sp.: S lovanská de
klinace jm enná (1910), tJvod do dějin 
čes. jazyka (1924) a j. Je spolured. Listů 
filologických.

Hujová Alžběta (* 1833 v Unhošti), m a 
lířka obrazů v Praze v 1. šedesátých.

H ujus m ensis (lat., zkrác. h m nebo 
huj.), tohoto měsíce; hu ius  anni (zkrác. 
h. a.), tohoto roku; hu ius  loci, tohoto 
místa.

Huka, vodní dým ka v Indii, s  hlině
nou nádobou na tabák.

H ukal Josef (1793—1867), český spiso
vatel. Znárodněla jeho píseň: Když mě
síček spanile sv í t i l . . .

H úkalky  (húkavky), ve slovanském 
bajesloví lesní panny (podle viry na Va- 
lašsku jsou to dívky, které zemřely před 
svatbou v čase ohlášek, bíle oblečené 
jako nevěsty), lákají  k sobě lidi zvi. 
zpěvem (húkáním). a s tím, kdo se jim 
ozve, tančí až do umdleni.

Huklivyj, o. na PodK. H., okr. Svalja- 
va, 1520 ob. (1199 r.).

Hukovice (Hausdorf), o. n a  Mor., okr. 
N. Jičín, 562 ob. v17 č.).

Hukovice (Ilaugsdorf), o. ve Slezsku, 
okr. Frývaldov, 205 n. ob.

Hukvaldy, o. n a  Mor., okr. Místek, 543 
č. ob. Pivovar, založ. r. 1869, zříceniny 
jednoho z nejv. h rad ů  na Mor., založ, 
v 13, stol. Dva zámky olomouc. arcib.

Hul, o. na Slov., okr. Vráble, 865 ob. 
(845 čs.).

Hula-Hula, erotický tanec obyv. Ha- 
vaiských ostrovů; tančí buď dívky samý 
nebo též s muži.

Hulakovský Jan  Evangelista  (* 1834 
v Německém Brodě, + 1899 n a  Smíchově), 
profesor náboženství, lyrik a povídkář, 
homiletik a pedagog, místopisec; vydal 
překlady Didonova Ježíše Krista, Fouar- 
dova Svatého Pavla, Fenelonova Tele- 
macha. Viz Tumpach, ČKD. 1899, 571.

H ulakovský Jan  M. (1804—1877), česJký 
spisovatel a paleograf. Hl. dílo: Zkrácení 
slov, užívaná v rukopisích a listinách 
(1852). Pa abreviatury.

Hulán, český národní tanec lidový, 
8/4 nebo e s tak tu  jako obkročák na me
lodii písně „Měla jsem milého h u lá n a 4'. 
Zařazen do České Besedy.

H ulán i (něm. Ulanen, angl. lancers, 
franc. lanciers, uhlans, z mongol. oghlan, 
u lan  =  statečný), pův. orientální jezdci,

jejichž hl. zbraní bylo kopí. Zavedeni 
nejprve v Polsku za F ridricha  IL Augu
sta, podle vzoru ta tarského (poč. XVIII. 
stol ), odtud přešli do arm ád západních. 
Fridrich  II. je zřídil již 1741, později však 
splynuli s bosniaky a towarczy; teprve 
1807 zase obdrželi jméno h. V Rak. je 
zavedl Hotze 1784 v Haliči („Valaši44); 
v Rus. zřízeni po rozdělení Polska 1797; 
rovněž v Anglii po napoléonských vál
kách. Původně patřili  k těžkému (řado
vému) jezdectvu a viděni v nich n á 
stupci s tarých kopiníků (gens ďarm es); 
jejich typický oblak byla czapka (h-ská 
přilba s vodorovným dýnkem) a h u lanka  
(dvojřadý kabát s krá tkým i šosy a pla- 
stronem obyč. jiné barvy), což dosud po
necháno v Anglii jako parádn í un ifor 
m a; jinde všude, pokud existují, splynuli 
stejnokrojem i výzbrojí s ostatn ím  jez
dectvem.

H uldricus a Neufeld, pseud. J. A. 
Komenského.

H ůlek Jan (* 1846 v Kostelci Červeném), 
fa rá ř  v Sychrově, místopisec; vydal Hora 
Tábor nad Lomnicí (1877).

H ůlek Karel, pseud. Karla Stelly.
H uler Zikmund, milec kr. Václava IV. 

Pro podvody byl r. 1405 popraven.
H uleš Josef (1814—1887), s ta ros ta  m ěsta  

Prahy. Za něho sbourány hradby  kol No
vého Města, položeny základy k dosta 
vění ch rám u sv. Víta, vystavěn měst. 
sirotčinec a j.

Huleš Karel, učitel v Č. Budějovicích; 
vydal: O vychování a vyučování hlucho
němých (1891).

Hulevník, o* Sisymbrium.
Hulewicz Benedykt (1750—1817), polský 

básník a překladatel Ovida.
Hulewicz Jerzy (* 1886), pol. spisovatel, 

estetik a teosof. Sp.: Dialogi estetyczne 
(1910), Brzask Epoki (1920), Boleslaw 
Šmialy (1921).

Hulewicz W itold (* 1895), pol. lit. k r i 
tik a filosof. Sp.: Plomieň w garšci
(1921).

Hulíce, o. v Č., okr. Ledeč n. S., 739 č. 
ob. Zřícenina H rádek nad ř. Želivkcu.

H ulicius Fran tišek  S ta n is^ v  (1825— 
1894), čes. spisovatel a  Havlíčkův důvěr
ný přítel.

Hulín, m. na  Mor., okr. Kroměříž, 
3854 ob. (3775 č.). 2 cukrovary a rafinerie, 
výr. cement, zboží. Obilní a řepný kraj.

H ulinský Jindřich  (* 15. VII. 1864 ve 
Slaném), m ěstský arch ivář ve Slaném. 
Sp.: Monografie Slaný a jeho kraj (1928), 
Privilegia král. m ěsta Slaného (1915), Le
gendy ze Slaného i ze Slánská.

H ulinský Tomáš Ondřej (1731—1796), 
český slavný houslař  v Praze.
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Hulk (hol., angl.), v starší době malá 
nákladní loď; nyní vyřaděná loď, kotvící 
v přístavu.

H ůlka František, Ing. (1851—1909), č. 
vzduchoplavec a první propagátor naše 
ho letectví.

H ůlka František (* 1848 v Kamenici), 
fa rář v Pošně, místopisec církevní.

Hůlka Josef Antonín (* 1851 ve Vele- 
novech, f  1920 v Čes. Budějovicích), od 
r. 1907 biskup diecése budějovické, histo
rik církevní a podporovatel češství budě
jovického. Q* Reban, ČKD., 1920, 47.

Hůlka Karel (1852—1929), řed. škol 
v Rakovníce, hud. historik. Sp.: Album 
starších  Čes. m istrů  pro piano (1891), 
J iří  Benda (1903). Jeho archiv hudeb, za
koupen pro Nár. Museum.

Hulí (hal), 1. m. v Yorkshire, East Ri- 
ding (Anglie), 296.800 obyv., hl. přístav 
s.-v. Anglie s prům. strojnickým, bavl
nářským, železářským. — 2. m. v kanad 
ské prov. Quebec, 35.521 ob.; výroba pa 
píru a vlněných látek.

Húller H. (* 1874), m alíř  v Praze.
H ullská aféra, diplom, zápletka, jež 

vznikla za vál. rus.-jap. mezi Anglií a 
Ruskem. V noci z 21. na  22. X. 1904 loď
stvo adm irá la  Rožděstvenského, plující 
z Baltického moře do Vých. Asie, vjelo 
mezi hullské rybářské pam íčky, lovící 
na  Doggerbanské výspě, zahájilo palbu, 
domnívajíc se býti napadeno japonský
mi torpédovkami a potopilo jeden parní- 
ček, poškodivši několik jiných. Anglie 
žádala náhradu  a věc byla vyřízena pak 
na mezinárodní konferenci v Paříži; Ru
sko zaplatilo 65.000 liber šterl. náhrad.

Hulsit, nerost, sloučenina železa s bo
rem a cínem; tvoří kosočtverečné, tabul- 
kovité krystaly, zelenočerný nebo hnědo
černý, tv. 3, v žule nebo v paleozoickém 
vápenci.

Hiilsen Johann Dietrich Eykel, v. (1695 
—1767), prus. gen., od 1710 v arm.; vy
znamenal se jako plukovník v bitvě u 
Lovosic (1. X. 1756) a  v bitvě u Kolína 
(18. VI. 1757) kryl jako gen.-major ústulp 
prus. arm. 1758—59 hájil Sasko a  zajal
12. IV. 1759 oddíl gen. Reinhardta  u Bas- 
bergu; 1760 chránil pravý bok Fridri 
cha II. Napaden byv 18. VIII. u Střehly, 
způsobil cis. arm ádě těžkou porážku; 
při postupu Rusů na  Berlín, dovezl sice 
včas zásoby do města, nemohl však od
vrátit  jeho osudu, ač 2. X. u Vitember- 
ka udržel svoji posici v llhod. boji. Spo
jiv se pak s arm. královou, napadl s ním  
3. XI. 1760 Dauna u Torgova a přejav  po 
poranění Fridrichově vrchní velitelství, 
přinutil Dauna 4. XI. k ústupu a  dobyl 
Torgova. V posledních letech 71eté války 
hájil -pak saské hranice v Rudohoří; po

válce guvernér Berlína. Jeden z nejlep
ších podvůdců Fridricha IL; sám  nebyl 
nikdy poražen.

Hultschin, q* Hlučín.
Hulvínky (Hólvény), o. n a  Slov., okr. 

Zeliezovce, 376 čs. ob.
H um ájún (z persk. humá, báječný 

pták, fénix), šťastný, skvoucí; tak  ozna
čovalo se v Turecku vše, co náleželo sul
tánovi či od něho vycházelo.

H umaniora, označení účelu a cíle h u 
manismu. Starší název pro vyšší třídy 
gymnasiální.

Humanismus, O* hum anita .
H um anitární, vztahující se k h u m a 

nitě; hum anitarism us, názor a snažení 
bojovníků za zájmy lidskosti; u nás uží
vá se spíše názvu „hum anitism us11.

H um anitní ústavy, podniky, mající za 
účel pečovati o osoby sociálně slabé, 
churavé: nemocnice, ú tu lky pro nevylé
čitelně choré, sirotčince, chudobince, 
noclehárny, ohřívárny, kuchyně a j.

H um ánní (lat.), lidumilný, laskavý.
H um anisovati (z franc.), lidsky m rav 

ně (humánně) si počínati; přijím ati zá
klad hum anism u za prostředek ke vzdě
lání.

H um anita (z lat.), lidskost; smýšlení, 
jež vidí v druhém, třebas by byl naěím 
nepřítelem či nebyl nám  roven, bližní
ho; hlavní požadavek křesťanství. — H. 
jako vzdělávací ideál 19. stol. slově h u 
manismus. Byl to ideál starých Reků 
(o* kalokagathia) a Římanů, u nichž n a 
byl tento všeobecný ideál vzdělání své
rázného významu (vir bonus). Ve stře
dověku byl tento ideál (vzdělání) zatla 
čen, leč ne zcela (humaniora =  antické 
poklady vzdělání). Ve 13. stol. ožívá h. 
v Itálii, kde básníci Dante, Petrarca, 
Boccaccio našli ve starých Římanech 
ukazatele přírody a národní velikosti. 
Vniknutím řeckého prvku (1453) bylo 
stupňováno toto hnu tí  v renesanci (Q*). 
S hum anism em  ruku  v ruce kráčela re
formace. Po životném realismu 17. stol., 
vybíhajícím v osvícenství, nastoupil v 18. 
století novohumanismus, kde již nešlo 
o nápodobu antických vzorů, nýbrž o ge
niální tvorbu z jeho ducha (v Německu 
W. v. Humboldt). L itera tu ra  této perio
dy je pod vlivem starověku. V současné 
době, zdá se, dochází lidstvo k novému 
odůvodnění tohoto starého ideálu (též 
na poli tělesné kultury; O* sport — tě
lesná kultura).

Humanité, L’ (lymanité), pařížský soc. 
deník, jejž 1904 založil a do svého za
vraždění (1914), vedl Jean Jaurěs.

Humbert (* 1904), ital. korunní princ. 
Za manželku pojal 1930 belgickou p rin 
ceznu Marii.



H rnčířství L

Muflová pec.Kulatá plamenicová pec.

Pouzdro.

Muflová pec.

Příloha Nového ve lkého ilustrovaného slovníku- naučného.
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Stupňová pec.

Podélný řez.

Tvárrice.

Příčný řez. 
Pálaci pec.

Tunelová pec Fa/ngeronova (echem.).

Příloha Nového velkého ilustrovaného slovníku naučného.



Chemický prům ysl II.

Obr. 9. Zařízeni ke kontaktní výrobě kyseliny sirové. 

Příloha Nového velkého ilustrovaného slovníku naučného.



Obr. 12. Zařízeni k výrobě kyseliny dusičné procesem vakuovým.

Obr. 16. Rotující přistroj k výrobě chlorového vápna. Obr. 10. Sulfátová pec.



Chemický průmysl IV.

Obr. 14. Revolverová pec (příčný řez). Obr. 21. Dc&tilační kotel kamenouhelného dehtu.



Im p resion ism us.

Auguste Renoir, 
Divka s papouškem.

Olaudc Monet, Kostel Saint-Germain v Paříži.

Edouard Manet, Dostihy v Longchamps.

K h eslu  Jap on sk o .

Čiše, kamenina ze 17. stol Miska z Imari porculánu. Ogata Kenzan, 
Nádoba na oheň.



H rnčířství III.

Míchadlo.

Řezač hlíny. Hnětačka hlíny.

sŠSSggglgg

Mendhelmova komorová pec,

N ový  s lovník naučný. — S vazek  IX. 13
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Hum bert Gaston, pseud. Jiř. Gutha.
Hum bert George Louis (1862—1921), 

franc. generál; byl na poč. svět. války 
v čele marocké divise, jež se vyzname
nala  v bitvě na Marně, pak 1918 velitel 
3. arm., jež bojovala zprvu na  Oise u 
Noyonu a v poslední fázi spojenecké 
ofensivy na  Serre u Vervins a Rocroi.

Humbert Charles (* 1866), franc. 'poli
tik; zabýval se v parlamentě věcmi vo
jenskými; před svět. válkou vicepresi
dent senátního branného výboru, potíral 
byrokratismus v arm., ale za války ob
viněn ze sympatií k Německu; osvobo
zen však a sloužil v arm. Spis: Chinoi- 
series militaires 1912.

Hum bert (it. Umberto), Karel Em a
nuel, král italský, syn krále Viktora 
Emanuela  (* 14. III. 1844 v Turině, za
střelen anarch. 29. VII. 1900 v Monze).

Hum bert Szczepan (1756—1829), polský 
architekt v Krakově.

Humboldt Alexander, svobodný pán 
(1769—1859), něm. přírodozpytec; proce
stoval záp. Evropu s J. Forsterem, který 
vzbudil jeho zájem o tropické země. Od 
1799 dlel v Již. Americe, Mexiku, USA., 
1829 podnikl expedici do Uralu a Číny. 
O jeho všestrannosti svědčí jeho dílo 
Kosmos (1845—58). Jiné ohromné dílo je 
jeho amer. cestopis (o 30. sv.). Spis An- 
sichten der N átur přel V. Šafařík.

Humboldt Wilhelm, svob. pán (1767— 
1835), něm. učenec a státník; psal spisy 
z oboru právních a státních věd, zabý
val se mimo to studiemi filosof., estetic
kými, filolog, a archeolog.; od 1809 p ru 
ským ministrem kultu, zúčastnil se ví
deňského kongresu 1815. Jeho význam je 
v pracích z oboru srovnávacího jazyko- 
zpytu.

Humbug (z angl., hambag), tolik, co 
podvod, zvi. méněcenná věc a nepoměrná 
reklama pro ni dělaná.

Humburky, o. v Č., okr. N. Bydžov, 
339 č. ob.

H um burky (Hohenbruck), o. v Č., okr. 
Trutnov, 422 větš. něm. ob.

Hume (júm) David (1711—1776), angl. 
folosof. Napsal Treatise upon Hum an 
Nature a Essays Moral and Political. 
Slavným se stal svou studií An En- 
quiry Concerning Human Understanding 
a History of Great Britain. R. 1763 přišel 
do Francie, kde se seznámil s Rous
seauem. 1767—68 byl stát. podsekretářem 
angl. Ve své filosofii vyvozuje H. radi
kální důsledky z Lockeova a Berkeleyho 
sensualismu. Rozeznává sensations, t. j. 
vjemy, vyvolané smysly a reflection, jež 
se skládá z představ a myšlenek a která 
je jen matným obrazem oněch smyslo
vých dojmů. Hlavním filos. zájmem je

problém kausality. Podle H-a spočívá 
souvislost mezi příčinou a následkem 
na  zkušenosti, jež nás učí, že očekáváme 
od podobných příčin podobné důsledky. 
Úlohou filosofie je badání o skutečno
stech obyčejného života. Právo vzniklo 
smlouvou ve společnosti, společnost se 
stane státem, vládou. Nábož. předsudky 
slouží státu k udržení mravnosti. 
Masaryk T. G., Počet pravděpodobnosti a 
Iiumeova skepse (1883).

Humenec, v myslivectví místo, kde se 
klade t. zv. humeneční sít, do které se 
chytá ptactvo drobné (kvíčaly, holubi) 
i větší (divoké kachny, husy, potápky a j.).

Humenné (m. Homonna), m. ve vých. 
Slov., 4218 ob. (2846 čs.). Pos. velit., četné 
úřady  okres. Zámek se sbírkami. Velko
obchod dřívím a zpracování dřeva. Na 
blízku zříceniny hradu  Jasenova a sirné 
lázně Podskalka. Za svět války až sem 
vnikla ruská  vojska a město střelbou 
poškozeno.

Humenský Rokytov, o. na  Slov., okr. 
Humenné, 414 ob. (14 čs.).

Humerus, a* kostra.
Humidostat (lat.-řec.), zařízení, slou

žící k regulaci vlhkosti ve vytápěných 
místnostech.

Humifikace, biochemický pochod v pů 
dě, kterým ústrojné látky mění se na 
humus, látku velmi složitou, koloidní. 
Humus reaguje kysele (humus kyselý); 
je-li v půdě dostatečné množství vápna, 
vzniká hum us mírný. Rozklad ústroj- 
ných látek možno podporovati vápněním 
půdy. Humus způsobuje tmavou až čer
nou barvu půdy a podle intensity zabar
vení můžeme zhruba souditi na obsah 
humusu v půdě. Stanovení množství h u 
musu v určité půdě provádí se metodou 
Knopovou, při níž rozloží se uhličitany 
kyselinou sírovou, okysličí ústrojné látky 
chromovou směsí a unikající kysličník 
uhličitý se zváží.

Hum iliáti (z lat., ponížení), laické b ra 
trstvo, vzniklé kolem r. 1500 v Miláně, 
jež později sympatisovalo s Valdenskými.

Humin, černé látky prsti, vzniklé roz
kladem ústrojných látek tlením a hn i
tím, humifikací.

Humit, nerost, fluor obsahující křemi- 
čitan hořečnatý, složením podobá se 
klinohumitu a chondroditu, do nichž se 
liší krystalovou formou; krystalu je  v sou
stavě jednoklonné.

Huml Antonín Václav (1831—1897), čes. 
spisovatel pro mládež, řed. učitelského 
ústavu v Soběslavi.

Huml Jiří (* 6. VIII. 1875 v Praze), čes. 
operní pěvec, od r. 1910 člen opery Nár. 
div. v Praze; zpívá první basové partie.
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Huml Václav (1880), č. houslista a prof. 
Muzičke Akademiji v Záhřebě; žák Šev
číkův. R. 1902 dirigentem lvovské Fil
harmonie, od r. 1903 v Záhřebč.

Hummellians František (* 5. XII. 1873), 
poslanec N. S., s tarosta DTJ., významný 
soc.-dem. pracovník a organisátor, ře 
ditel tiskárny Práva  Lidu.

H um nicki Ignacy (1798—1864), pol. 
dram. spisovatel.

Humno, prostora pivovaru, ve které se 
děje základní důležitý proces sladování 
ječného zrní, které tu klíčí za potřebné 
vláhy, přiměřené teploty a přístupu 
vzduchu. Odtud pak dopravuje se vyklí
čené zrní na hvozd. — H., lidový ven
kovský název pro udupané místo na 
mlácení obilí, pak mlat vůbec i ve stodole.

Humny, o. v Č., okr. Kladno, 1730 č. ob.
Humor, znam ená původně vlhkost, 

v antickém lék. jednu ze čtyř hlavních 
šťáv tělesných, na jejichž směsi závisela 
nálada. V 18. stol. znamenalo slovo h. 
tolik co nálada  (dobrá či špatná). Ko
mický dojem (Q* komika) pozůstává 
z pocitu pravé převahy nad zdánlivou 
cenou určité věci, k čemuž ještě p řis tu 
puje uvažování o světě. H. může se vy- 
skytovati v nejrůznějších podobách (h. 
burleskní, groteskní, cynický, dojímavý, 
satirický, nevinný atd.).

Hum orální (z lat.) označuje ve spoje
ní: h. teorie, h fysiologie, h. patologie, 
pokus vysvětliti pochody v živoucím 
organismu ze složení tělesných šťáv a 
orgánových tekutin.

Humoreska, náladově (s humorem) n a 
črtnuté  vypravování nebo líčení, též ve 
výtvarných uměních; v hudbě zvukové 
dílo volné formy, karakteristické směšo
váním protichůdných dojmů.

Hum orista, umělec, který tvoří hum or
ná  díla, o* humor, komik. — Humori
stický, proniknutý  a  naplněný hum orem

H um or vitreus (corpus vitreum, lat.) 
skleněné tělísko, o* oko.

H um pa Vavřinec, ilum inátor v Praze, 
1491—1530.

Humpalová-Zemanová Josefa (1870— 
1906), čes.-amer. novinářka, redaktorka 
časopisu Ženské Listy v Chicagu, který 
sam a založila. Je autorkou knihy Ame
rika v pravém světle. Byla dobrou femi- 
nist. řečnicí, jezdila po českých osadách 
v Americe.

Hum perdinck Engelbert (1854—1921), 
něm. komponista, 1887 učitel na  konser
vatoři v Barceloně; stal se proslaveným 
svou operou Hánsel und Gretel s hojný
mi vložkami dětských a  lidových písní.

Humpolec, okr. m. v j.-v. Č., 5542 ob. 
(5444 č.). Odb. škola tkalc., rolnicko-lnář- 
ská  a četné školy jiné. Starobylé město,

známé svým soukenictvím (8 tov., 150 
mistr, dílen), pův. h rubá  sukna t. zv. hu- 
moláky; tkalc. koberců, valcha suken, 
těm a  lnu, výr. dřeváků a soustruž, rohu. 
— II. vznikl na  cestě z Moravy do Prahy 
již r. 1192, ale hrad H. byl již v 16. st. 
úplně pustým. Trčkové z Lípy zde vy
stavěli v 16. stol. nový hrad, Orlík, jehož 
zříceniny ještě dnes vidíme. Děk. gotický 
kostel sv. Mikuláše z r. 1224.

Humpolec (Kumpolitz), o. v Č., okr. 
Sušice, 204 ob. (25 č.).

Humpolec Oldřich z Prostiboře a na  
Lochovicích (f 1552), čes. právník; vypra
coval zem. zřízení, schválené 1549 sně
mem, tiskl P ráva  a zřízení zemská král. 
Českého (1550).

Humpolecký Osovec z Rybenska, Jan 
Jiří, čes. právník v XVTI. stol., 1621 k rá 
lovský prokurátor. Zpracovával právní 
řády a zvyklosti mark. Moravského.

Humprecht, neobývaný zámek kruho
vité podoby u města Sobotky na čedičo
vém pahorku, vys. 340 m. Byl vystavěn 
v 1. 1667—1672 p. Heřmanem Černínem 
z Chudenic.

Humr, homar, největší mořský rak, 
jehož první pár noh jest opatřen veli
kými klepety. Pancíř hlavohrudí a zadní 
části je mimořádně vyvinut. Nejobyč. 
druh je Homarus vulgaris (h. obecný) a 
jemu velmi podobný h. americký (IL 
americanus). Pro své chutné maso jsou 
hojně loveni.

Humulus, Q* chmel.
Hum us (lat.), produkt rozkladu rostlin

ných a zvířecích zbytků v půdě za spolu
působení nižších organismů (bakterií, 
hub. a pod.). Humus je podle Odéna. směs 
humusového uhlí a kyselin huminových 
(humusové kyseliny, hymatomelamové 
kyseliny). Tyto jsou velmi těžko roz
pustné ve vodě, proto dávají slabě ko- 
loidní roztoky. Humus označuje se jako 
jemný, je-li v pokročilém rozkladu, jako 
hrubý, jestliže organické látky nedosáhly 
ještě pokročilého stupně rozkladu, a jako 
kyselý, jestliže je bohatý na kyseliny 
humusové. Kyseliny humusové jsou 
látky neznámé konstituce, které mohou 
odštépiti ion vodíkový a které se silný
mi zásadami dávají soli za vzniku vody. 
Písečné půdy obsahují jen 0.5% humusu. 
Prům ěrný obsah hum usu v dobré ornici 
je 2—5%. Jako potrava je hum us nezbyt
ný jen pro ty rostliny, které nemohou 
žiti bez potravy organické (na př. chloro
fylu prosté saprofytické rostliny; bakte
rie, houby). Pro zelené rostliny má h u 
mus jen nepřímý význam, poněvadž 
zvětšuje obsah vzduchu a vody v půdě. 
Mimo to hum us m á význam pro těžko

13*
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rozpustné podvojné sloučeniny (humuso
vý vápenec a ammoniak), které spro- 
středkují vazbu volného ammoniaku.

Humusové uhlí, hnědé uhlí, vznika
jící ze dřeva a z rostlin, tvořících humus.

Huňáček František (* 1872), m alíř  a 
reprodukční technik v Praze.

Huňáček sev. (Mallotus villosus Můl- 
ler), ryba lososovitá z čel. Salmonidae, 
14—18 em dl., štíhlá, s velkými, okrouhlý
mi prsními ploutvemi a nazad postave
nými hřbetními, je svrchu temně zelená, 
vespod a po straně bílá. Žije ve značných 
mořských hloubkách a z ja ra  objevuje 
se u pobřeží v mohutných tazích ke 
tření.

Huňáček Venouš, pseud. Josefa Skruž- 
ného.

Hu-nan, prov. v čínském vnitrozemí, 
216.835 km 2, 28 mil. ob., na jihu velkého 
jezera Tungthingu. Protékají jí mohutné 
přítoky Jantsekiangu. Hl. m. čang-ča 
(Siangtan).

Huncovce (Hunsdorf), o. na  Slov., okr. 
Kežmarok, 1341 ob. (234 čs.). Podtatran- 
ská něm. obec spišská, založ, v 13. stol.

Hundingova posice, Q* Hindenburgova 
čára.

Hunedoara (maď. Hunyad, něm. Eisen- 
markt), kraj v Rumunsku, 7800 km 2, 340 
tisíc obyv. Znamenité lesnictví a chov 
dobytka. Hl. m. Deva. •

Hunfalvy Jánoš (1820—1888), maď. ze
měpisec, prof. v Kežmarku a na  univ. 
v Budapešti.

Hunialvy Pál (1810—1891), maď. filolog, 
spoluzakladatel uralsko-altajské, ugro- 
finské a turkotatarské filologie. Dokázal, 
že Maďaři jsou původu ugrofinského. Hl. 
dílo: Magyarország ethnografiája.

Hunka Vojtěch (* 1818 v Praze), mědi- 
tiskař a mědirytec.

Hunkovce, o. na  Slov., okr. Stropkov, 
292 ob. (5 čs.).

Hunové, vnitroasijský národ, který pod 
jménem Hung-no (Hiung-nu) se vysky
tuje v čínských pověstech. Hunové ohro
žovali stále záp. a severní hranice čínské 
loupežnými vpády a za knížete Motuna 
dosáhli (210 1. př. Kr.) veliké moci. Pod 
vůdcovstvím Attilovým (Q*) vzchopili se 
znovu a založili ohromnou říši mezi Kas
pickým mořem a Rýnem, jakož i mezi 
Dunajem a Dánskem. Jejich ošklivost 
(malý vzrůst, široká ramena, malé, h lu 
boko ležící oči, ploché nosy, pronikavé 
hlasy) a jejich nezvyklý způsob boje na  
malých, nevzhledných, ale úžasně rych
lých koních, šířily všude hrůzu. Po smrti 
Attilově vojska byla v četných následují
cích bojích poražena a zbytky vyhnány 
do východoevropských pustin.

H unsrdck („vysoký hřbet“), jihozápad
ní část rýnské břidličnaté vysočiny 
v Oldenbursku, mezi řekami Rýnem, 
Moselou, Saarou a Nahou. V nižších po
lohách daří se vínu a ovoci.

Hunschgriin, o. v Č., okr. Loket, 458 
n. ob.

Hunt, důlní vozík.
Hunt (hant) James Henry Leigh (1784 

—1859), angl. spisovatel, zaklad, časopisu 
pro kritiku Examiner, The Liberál, kde 
neohroženě bojoval za lepší poměry 
v církvi, umění a politice. Též essayista 
ct básník

Hunt William Holman (1827—1910), 
angl. m alíř; náleží k t. zv. praerafaeli- 
stům angl. školy.

Huntington (hantingtn) Daniel (1816— 
1906), severoamer. m alíř; maloval žánro
vé a krajinářské obrazy.

Huntingtonova nemoc (hantingtn-), 
vrozená, nevyléčitelná forma chronické 
chorey (tance sv. Víta).

Huntířov (Gůntersdorf), o. v Č., okr. 
Děčín, 839 ob.

Huntířov (Gůntersdorf), o. v Č., okr. 
Dvůr Král. n. L., 1158 ob. (38 č.). Továrna 
dřev. zboží, stávkového zb., mech. a dom. 
tkalcovství.

Huntířov, o. v Č., okr. Semily, 558 č. ob.
Huntsm an Benjamin (1704—1776), angl. 

mechanik, vynálezce lité oceli.
Hunyadi Jan Korvín (Hollósi, 1385—

1456), uherský vojevůdce a říšský správ
ce; bojoval v službách krále Zikmunda 
proti husitům  a Turkům. 1446 byl zvolen 
gubernátorem za nezletilosti Ladislava 
Pohrobka. — Jeho syn Ladislav (1433—
1457), bán chorvatský. Druhý syn Matyáš 
H stal se 1458 jako Matyáš I. (o*) uher 
ským králem.

Hunyadi-János (huňady-jánoš), hořká 
voda z budínského solného pramene.

Huon z Bordeaux (-bordó), Q* Oberon.
Hupě („severně od jezera11, t. j. od 

Tungtingu), prov. ve stř. Číně, 179.600 km 2 
s 27,167.244 ob. (156 na 1 km2); velmi 
úrodná, s mnoha vodními cestami v úvo
dích Jangtsekiangu a Ilonkiangu. Z ne
rostů uhlí, žel. ruda, z rostlin čaj, bavlna, 
rýže, pšenice. Hl. m. je Vučang.

Hupner Karel [* 1884), major v. v., pol. 
pilot; sloužil již ve válce iako pilot, po 
převratě převzat do čsl. arm ády a r. 1923, 
když zřízena byla Čsl. st. Aerolinie, 
ustanoven jejím ředitelem, později vrch. 
ředitelem.

H upschm ann Donat, dvorní m alíř  
v Praze, 1565.

H urá (z turec. urah!, pobijte je!), vý
křik radosti, ve středověku válečný a lo
vecký pokřik.
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H urá crepitans L., z čeledi pryšcovi- 
tých (Euphorbiaceae); vyznačuje se tím, 
že vytéká z ní prudce jedovaté mléko. 
V k ru h u  sestavená pouzdra (12—20), jed-

Hura crepitans L. 
a) Větev se samčím květenstvím, samičí květ 

a plod, b) příčný průřea plo<lú.

nosemenná, tvoří velkou tobolku. Seme
na  se v době zralosti s rachotem prudce 
rozpuknou.

Hural, oblíbené bezinkové jídlo z mor 
Slovácká. Kaše z bezinek zavařená 
s moukou, v mléce s cukrem, skořicí, 
čerstvými švestkami, omašténá máslem.

H uráň  Josef (* 1880), biskupský cere- 
m onář v Hradci Králové, spisovatel ho
miletický.

Hurban Josef Miloslav (* 19. III. 1817 
v Beckově, f  21. II. 1888), slovenský budi
tel a spisovatel. Nižší školy vychodil 
v Trenčíně a odešel pak do Bratislavy, 
kde byl přiveden do okruhu Štúrova. 
O prázdninách r. 1839 vypravil se do Čech 
a na Moravu a r. 1841 vydal cestovní do
jm y v knize Cesta Slováka ku Bratrům 
Slavenským na Moravě a v Čechách. Po 
skončených studiích přijal místo kapla
na na Březové a r. 1842 vydal prvý sva
zek almanachu Nitra, psaného česky. R. 
1843 byl zvolen ev. farářem  do Hlbokého, 
kde působil až do smrti. Tam vydal d ru 
hý ročník Nitry, původně sepsaný česky, 
ale později přepsaný do nového jazyka 
slovenského. R. 1846 vydal spis Unia čili 
spojení Lutheránů s Kalvíny v Uhrách, 
v němž se postavil proti Zayovým sna 
hám  spojiti tyto dvě církve a to z toho 
důvodu, že viděl ve spojení útok na sa 
mostatnost slovenských evang. sborů a 
tím i nápor m aďarský proti Slovákům. 
Když pak Štúr vystoupil se svou spisov
nou slovenštinou, přidal se k němu H ur
ban nadšeně a stal se nejvášnivějším je
jím  šiřitelem. Za revoluce sestavil sbory 
slovenských dobrovolníků, byl však po 
nezdaru odboje proklamován za politic
kého buřiče, zbaven dokonce na čas ú řa 
du, ale zase do něho uveden 4. XI. 1850. 
Bylo m u pak po celý život zápasiti s ma-

ďarisací, byl žalářován, pokutován, ale 
nezlomen vytrval věrně pod národním 
praporem. Od r. 1846 vydával časopis Slo- 
venskje Pohladí, jež pak od r. 1850 p ř i 
jaly upravenou slovenštinu Hattalovu, 
ale musely býti r. 1852 zastaveny proto, 
že Hurban nesehnal vysoké kauce. Alma
nachu Nitra vydal 6 svazků, poslední 
zase česky. Od r. 1862 redigoval Církevné 
Listy, v nichž neohroženě bojoval za p rá 
va slovenštiny, což mu vynášelo četné po
kuty a vězení. R. 1892 měl býti na hřbi
tově odhalen jeho pomník, ale politický 
úřad ani to nedovolil a dal hřbitov ob- 
saditi četnictvem. Také v literatuře za
nechal Hurban světlou stopu svými čet
nými články a vzpomínkami. Psal také 
básně a novely, z nichž nejcennější je 
Olejkár z r. 1846.

Hurban-Va janský Svetozár (* 16. I. 
1847 v Hlbokém, t  17. III. 1916), největší 
slovenský spisovatel nové doby a du 
chovní vůdce předpřevratového Sloven
ska. Studoval v Horních Střelících, Tě
šíně, Stendalu a Banské Bystřici, práva 
v Bratislavě, roku 1874 složil právnické 
zkoušky v Pešti a usadil se jako advokát 
ve Skalici, pak přešel do Náměstova a 
Lipt. Sv. Mikuláše. R. 1878 se účastnil r a 
kouské okupace Bosny a Hercegoviny a 
po návra tu  domů vstoupil do redakce 

Národ. Novin v Turč. 
Sv. Martině, kde zůstal 
až do smrti. Byl něko
likrát za své články 
vězněn, pokutován, ale 
nezlomen vytrval u vel
kého díla, nedočkav se 
však už osvobození své
ho národa. Jako publi
cista je ze všech slo
venských buditelů nej
významnější. Jako spi
sovatel je vedle Ku- 
kučina a Hviezdoslava 

nejzářnější hvězdou tohoto trojhvězdí. 
V básnictví jeví se jako dokonalý sty- 
lista, žák Vrchlického, svými sbírkami 
Tatry  a more (1880), připsanými vděčně 
Heydukovi, Zpod jarm a (1884), podobají
cími se Čechovým Písním otroka, a Verše
(1890), v nichž mistrně ovládá veršovou 
techniku. Jako prosaik vynikl romány 
Suchá ratolest (1884), Kořeň a výhony 
(1896, Pustokvet (1894) a Kotlin (1901), 
jakož i řadou drobnějších povídek a no
vel. Jeho sebrané spisy čítají 12 svazků. 
Vajanský se ostře postavil proti mladé 
generaci Hlasistů, hlavně však proti vli
vům českého realismu, jsa celou svou by
tostí vášnivým rusofilem, jenž očekával 
od ruského cara  osvobození slovenského

Svet. Hurban- 
Vajanský.
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národa. Zaváděl také do spisovné řeči 
rusismy, ač jinak dbal jazykové čistoty 
a ryzosti. Za ženu měl Idu Dobrovičovou, 
dceru vysokého bratislavského úředníka, 
jež se brzy aklimatisovala ve slovenské 
společnosti a byla mu věrnou družkou 
života.

Hurban Vladimír, b ra tr  Vajanského a 
syn H urbana J. Miloslava (* 5. V. 1850 
na Březové, f  11. II. 1914 ve Staré Pazové, 
kde zemřel po 401etém působení jako ev. 
farář). Účastnil se národního a politi
ckého života slovenské kolonie ve Slavo- 
nii a byl také činný literárně a žurnali 
sticky.

H urbanova Ves, o. na  Slov., vzniklá 
pozemkovou reformou v okr. šamorýn- 
ském a nazvaná po slov. vlastenci Hur- 
banu-Vajanském.

H urdálek František (* 1790 v S tudni
ci, f  1847 v Skalici); posmrtně vyšly jeho 
modlitby Svatý svazek lásky (1868).

H urdálek Jan, pseud. Viléma Bitnara.
H urdálek Jan, pseud. A. Fuchse.
H urdálek Josef František (* 1747 v Ná

chodě, f  1833 v Praze), český buditel a 
podporovatel vědeckých snah, biskup li
toměřický.

Hůrecký J. D., pseud. Jos. Drozdy.
H urijet (prohlášení svobody a ústavy 

v Turecku, 10. VII. 1909), mladoturecká 
revoluce. Počala v Soluni a duší její byl 
Džavid-bej, pozdější první mladoturecký 
ministr financí. V Bitolji se v čelo revol. 
hnutí postavil plukovník Saabedin-bej a 
Mustafa Kemal, ředitel bitoljské voj. aka 
demie (nynější president tur. republiky). 
Když se cařihradská vláda doslechla 
o hnutí v Macedonii, poslala tam řízného 
Šemsi-pašu, aby sjednal pořádek; tento 
ale ml.-tur. důstojníkem zastřelen. Dů
stojníci svolali pak do mešity schůzi, 
kamž pozváni i Srbové, a zvolen akční 
výbor s předsedou Rešad-bejem a jeho 
náměstkem Jovanem Čirkovičem, dneš
ním poslancem za Bitolj. Také Soluň a 
Skoplje záhy získány pro mladotur. věc. 
Vůdcové obrátili se pak na  su ltána  Ab- 
du la  Hamida telegraficky, aby zemi dal 
ihned ústavu. Sultán sice na oko slíbil, 
ale potají činil přípravy proti vzpouře. 
V březnu 1909 však vypukla v Cařihradě 
vzpoura proti Mladoturkům, reformy od
volány a starotur. režim se u jal opět 
vlády. Ale mladoturecká vojska, ve k te 
rých se zúčastnili i macedonští Srbové, 
dala se na pochod do Cařihradu, který 
dobyla, svrhla  vládu i sultána, čímž do
sáhla  svého cíle. Sultán internován v So
luni.

Hurisky (hůry, arab.-persky), u moha- 
m edánů jméno nebeských panen s nepo

míjejícími vnadami, které oslazují vě
řícím ráj.

H ůrka  (Hurkenthal), o. v Č., okr. Su
šice, 375 n. ob. Meteorol. stanice.

H ůrka (Stuben), o. v Č., okr. Č. Krum
lov, 957 ob. (43 č.). Dvě rafinerie tuhy, 
doly na tuhu, rašelina.

Hůrka, o. na Mor., okr. Nový Jičín, 312 
č. ob.

H ůrka Bedřich Frant. (1762—1805), své 
doby odbivovaný operní pěvec; v dětství 
byl choralistou u Křižovníků v Praze, 
1784 operní tenor v Lipsku, 1788 král. 
komorním pěvcem ve Schwedtu, krátce 
v Drážďanech, 1789 v Berlíně, kde spolu
působil na pěvecké akademii. Psal vo
kální skladby (Schiller: Píseň o zvonu) 
a lehké melodické písně. Nejcennějším 
jeho odkazem je sbírka zednářských 
písní, které sebral a sám  tvořil, dnes 
vzácný tisk.

H ůrka  Jan Bř. (* 1873 v Psářích), re 
daktor a nakladatel, spisovatel odbor, 
časopisů a publikací. Vydává: Zájmy čsl. 
státních zaměstnanců (26. roč.) a Zájmy 
veřej, zdravotnictví, odborné publikace 
Úřednická knihovna a beletr. knihovnu 
České prameny.

H ůrka  Otakar (* 10. IX. 1889 v Kolo
dějích), český m alíř-kra jinář  a grafik. 
Maloval krajiny  z Posázaví a franc. 
bojiště.

Hůrková Marie (* 18. IV. 1906 na Král. 
Vinohradech), česká spisovatelka. Prósa: 
Pozdě, román (1922); Historie Tavierů, 
román (1923)..

Hůrky, o. v Č., okr. Č. Budějovice, 464 
č. ob.

H ůrky (Adamsfreiheit), ms. v Č., okr. 
Jindř. Hradec, 421 n. ob. Výroba bavln, 
látek, tov. modního zboží.

Hůrky, o. v Č., okr. Rokycany, 393 č. ob. 
Výroba hřebíků.

H uroni (Wyandotové, vajendot-), in 
diánský kmen Irokesů (Q*) na Hurón
ském jezeře; byl kolem 1650 téměř zcela 
vyhuben.

Hurónská formace, označení (nyní ne
používané) pro vrchní část prekambric- 
kých vrstev; počítá se nyní obyčejně 
k algonkiu.

Hurónské jezero (Huron lake, ju r ’n 
lejk), prostřední z pěti jezer sv. Vavřince 
v Sev. Americe mezi kanadskou prov. 
Ontario a státem Unie Michiganem, 430 
km dl., 150 km šir., 59.500 km2 vel., až 
215 m hluboké, 176 m n. m. Pro plavbu 
volno od dubna do prosince.

H urša, o. na  Slov., okr. Levice, 336 ob. 
(250 čs.).

H urt Fr., pseud. F ran t.  Ruthe.
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H urt Fran tišek  (* 1838 ve Lhotě na 
Kralovicku, + 1889 na Žižkově), odb. uči
tel stř. hosp. a prům. škol, posledně ře
ditel dívčí školy na Žižkově, spisovatel 
divad. her a  povídek pro mládež (vyšly 
u naklad. Storcha) a konversace Čech a 
Němec (1897).

H urt Jaroslav (* 30. XII. 1877 v P řero 
vě), český herec, z Plzně r. 1906 k Nár. 
div. v Praze, kde setrval do r. 1925, po
slední leta ve funkci vrch. režiséra čino
hry. Profesor mimiky a deklamace na 
pražské konservatoři a lektor eloku- 
ce práv. a polit, na práv. fakultě pražské 
university. Vynik. herec char. rolí klas. 
i moder, repert. (Shakespeare, Tolstoj, 
Čechov, Merežkovský, Ibsen, Andrejev).

H urt Josef (* 11. VI. 1881 v Olešnici), 
český herec, div. ředitel a malíř. U růz 
ných divadel, společností venkovských, 
1919—21 šéfrež. činohry Jihoč. Nár. di
vadla v č. Budějovicích, 1921 řed. Slov. 
Nár. div. v Bratislavě, 1924—25 řed. Vý- 
chodoslov. Nár. div. v Košicích. Herec 
char. rolí a režisér výtvarník.

H urt Třebenický Martin, m alíř  v T ur 
nově, 1611—41.

H urt V. Akle, pseud. Ant. V. Truhelky.
H urtova Lhota, o. v Č., okr. Německý 

Brod, 263 č. ob.
Hůry, o. v Č., okr. Č. Budějovice, 489 č. 

ob. Klim. lázně se sirným pramenem.
Hůry, Q* hurisky.
H urych Jaromír, JUDr. (1879—1918), 

advokát v Praze. Zúčastnil se polit, živo
ta  jako člen předsednictva strany státo- 
právně-pokrok. Četné odb. články v p ráv 
nických časopisech.

H urych Matěj, JUDr. (1847—1924), a d 
vokát v Karlině. Komunální, osvětový a 
sokolský pracovník, odb. spisovatel p ráv 
nický.

H urych Otokar, JUDr. (12. II. 1876), 
advokát na Žižkově (od r. 1907), syn pře- 
dešl. Odb. spisovatel. Napsal také četné 
písně, jež zhudebnil J. Morman; z nichž 
nejznámější: Kytička fialek (1930). Ma
jitel obrazárny a znalec umění.

Hus, zřícenina hradu u Prachatic. 
Hrad byl založen 1341, 1441 byl dobyt a 
rozbořen.

Hus Jan, mistr, náboženský reformátor 
český. Narodil se podle tradice asi 1369 
v jihočeské osadě Husinci z rodičů ne
zámožných; původně slul podle svého ro
diště Jan z Husince, teprve později 
zobecnělo jméno Hus, kterého i on po
užíval. Záhy odebral se na studie do 
Prahy, kde, jak se zdá, navštěvoval 
i nižší školy, živě se zpíváním po koste- 
lích a jinými službami kostelními; po
zději studoval na universitě, na níž do

sáhl r. 1396 hodnosti m istra  svobodných 
umění. Podle zvyku doby spojoval v ná 
sledujících letech učitelskou činnost na 
fakultě artistické (filosofické) se studiem 
teologie. R. 1400 byl vysvěcen na kněze. 
Mezi českými mistry zaujímal význačné 
postavení; r. 1402 byl děkanem fakulty 
filosofické, r. 1403 zastával po několik 
měsíců úřad  rektorský. V té době (roku

Husova podoba v e  ®pisu Výkladové.

1402) začíná i jeho činnost kazatelská, 
která se sta la  základem celého jeho vý
znamu a dala jeho životu nový směr. 
V druhém  roce svého kněžství byl jme
nován kazatelem při kapli Betlémské, 
která  deset roků předtím byla založena, 
aby v ní bylo slovo boží hlásáno výhrad 
ně česky, neboť většina farních kostelů 
byla v rukou německých. Před ním pů 
sobili tu výteční kazatelé Štěpán z Ko
lína a  Jan Štěkna, kteří, pokračujíce 
v činnosti slavných kazatelů z doby Kar
lovy W aldhausera , Miliče a j., kladli dů 
raz na  pravou vnitřní zbožnost a brojili 
proti úpadku mravů. I Hus proslul záhy 
jako nadšený hlasatel mravní očisty 
křesťanstva a karatel zlořádů mezi du
chovenstvem. Svým kazatelským um ě
ním získal si oblibu nejen u širokých 
vrstev lidu, ale i v kruzích dvorských. 
Sama královna Žofie náležela k jeho cti
telům a posluchačům.

Hus ve svých kázáních k lidu nevyhý
bal se současným otázkám, k nimž hoj
nost látky  poskytovaly náboženské po
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měry tehdejší doby. Již řadu let trvalo 
velké schisma papežské, ftím a Avignon 
stály proti sobě jako dva nepřátelské tá 
bory; život duchovenstva, které se těšilo 
blahobytu a výsadám, nesrovnával se 
s jeho mravním posláním. Kněžské hod
nosti byly prodávány těm, kdož za ně 
nabízeli nejvíce, a mnozí zase pronají
mali důchody svých obročí a žili jen za
hálce. Z náboženství zbývalo bezduché 
plnění zevnějších formalit, pravý jeho 
obsah upadal v zapomenutí. Proti rostou
címu úpadku církevního a náboženského

Hus a Luther podávají pod obojí.
(Podle starého dřevorytu ze školy Grauacha.)

života vznikaly již za doby Karlovy 
opravné snahy, jejichž ohniskem byly 
university pařížská a oxfordská. Z un i
versity pařížské se šířily protesty proti 
kněžskému bohatství a proti svět
ské moci papežově, proti úchylkám  od 
evangelia; na universitě oxfordské vy
stoupil učený teolog Jan Wiklif s myš
lenkami, jež znamenaly úplný převrat. 
Prohlásiv bibli normou života křesťan 
ského zamítl celou církev tehdejší, uzná
vaje za údy pravé církve Kristovy jen ty, 
kdož z předurčené milosti boží žijí po
dle zákona Kristova. Zavrhoval odpust- 
ky, soukromou zpověď a vše, o čem ne
děje se výslovně zmínka v Písmě svatém. 
O svátosti oltářní tvrdil, že Kristus je 
sice v ní přítomen, ale pouze svou milostí, 
podstata chleba se nemění (remanentia 
panis). Nauky Wiklifovy byly ještě za 
jeho života odsouzeny; v západní Evropě 
nenalezly mnoho ohlasu, ale tím hlou
běji zasáhly do náboženských poměrů 
v Čechách, když m istr  Jeroným, přítel

Husův, přinesl z Oxfordu do P rahy  jeho 
spisy. Obrodné hnutí náboženské v Če
chách bylo spíše hnutím  lidovým než 
universitním a od počátku neslo se více 
'duchem blouznivým a mystickým. Na 
venkově probouzelo se vnikáním cizích 
sekt, v Praze působením zanícených ka
zatelů, předchůdců Husových. Sice i zde 
učený kněz Matěj z Janova, odchovanec 
university pařížské, podobně jako Wiklif, 
pronesl ve svém latinsky psaném spise 
Pravidla starého a nového zákona řadu 
myšlenek opravných, tak pronikavých, 
že mnohé z nich musil odvolati, ale spis 
jeho zanikl později bez ohlasu. Větší dů 
ležitost měla obhajoba častého přijímání 
svátosti oltářní. Tato otázka, která na 
konci 14. st. zaměstnávala všechny zbož
né lidi v Praze, má velký význam v ce
lém vývoji; neomezená úcta k svátosti 
samé a touha zjednati zbožným laikům 
stejné duchovní výhody, jakým  se těší 
nehodní kněží, vedla potom přímo k otáz
ce přijímání z kalicha. Rovněž příznačné 
pro budoucnost jest to, že hnutí sm ěřu
jíc proti rozmařilosti a přepychu, n a rá 
želo na odpor zámožných vrstev společ
nosti, zvláště zbohatlého měšťanstva ně
meckého, a tak se stávalo i hnutím  ná 
rodnostním. Hus svým působením s tím 
to živeLným proudem, jenž spěl k neujas
něnému ještě cíli, spojil svůj zápas za 
vyšší ideje náboženské a svým slovem a 
příkladem vnesl do lidového hnutí tolik 
síly, že národ na obranu těchto myšle
nek postavil se později i proti světovlád
né autoritě církevní.

Na vývoj náboženských názorů Huso
vých měly velký vliv spisy Wiklifovy. 
V nich to, co dosud jeho myslí zmítalo, 
nenacházejíc určitého tvaru, za čím celé 
č^ské hnutí náboženské směřovalo, došlo 
přesného a přesvědčivého výrazu. Nevá
hal proto Wiklifa následovati, ovšem ne 
ve všem a ne bez výhrady. Proti učení 
Wiklifovu vystoupili na universitě mistři 
němečtí, neboť i zde stoupenci oprav
ných snah byli převážně jen Čechové. 
K nejhorlivějším kromě Husa náleželi 
jeho učitel Stanislav ze Znojma a jeho 
přítel Štěpán z Pálče. První střetnutí no
vého a starého směru skončilo se pro 
Husa a jeho přátele nepříznivě. V pa
mátné schůzi 28. května 1403 v poradě 
o 45 artikulech Wiklifových, které kapi
tula pražská předložila k posouzení, uni
versita neuznala sice artikule za bludné, 
přece však zakázala je hlásati a učiti. 
Toto rozhodnutí zůstalo s počátku cír
kevní vrchností nepovšimnuto. Nový 
arcibiskup Zbyněk z Hasenburka, spíše 
voják než kněz, nemající zájem o teolo
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gické spory, byl nakloněn Husovi pro 
jeho umění kazatelské a veden jsa 
upřímnou snahou po nápravě, ustanovil 
jej kazatelem na synodách kněžských a 
schvaloval jeho činnost v kapli Betlém
ské. Leč vinou arcibiskupových rádců 
dobrý poměr se začal brzy kaliti. Podnět 
k tomu poskytly některé trak tá ty  Huso
vy a šíření Wiklifova učení. Hus a jeho 
přátelé obírajíce se čím dále tím hlou
běji studiem Wiklifových knih, nezůstá
vali již při pouhé zálibě v jeho opravné 
horlivosti, nýbrž přejímali z něho i mno
hé nauky, odporující c írkevním u dogm a
tu. Arcibiskup byl papežskou bullou va
rován před zm áháním  se bludů Wikli
fových v jeho diecési, že konečně byl nu 
cen zakročiti. R. 1408 bylo uloženo ma- 
je tn íkům  Wiklifových knih, aby je vy
dali k prozkoumání. Tohoto nařízení 
uposlechl i Hus. Spor se následujícího 
roku přiostřil otázkou obeslání koncilu 
pisánského, který na  návrh  vyšlý z F ran 
cie měl zvoliti nového papeže, když se 
předtím  světské moci obou dosavadních 
odřekly. Církevní politika krále  Václava 
naraz ila  při tom n a  odpor arcibiskupa 
Zbyňka a university, kde jen národ če
ský s myšlenkou koncilu souhlasil. Hus, 
k terý po odchodu S tanislava ze Znojma 
stál v čele českých mistrů, využil obrat
ně rozhořčení králova a vymohl na něm 
pomocí přátel, že pam átným  dekretem 
kutnohorským  (18. ledna 1409) přiznány 
národu  českému v universitě  tři hlasy. 
Byl za to zvolen prvním  rektorem podle 
nového řádu. Arcibiskup byl králem  při
nucen uznati nového pap. A lexandra V. 
Toto pokoření přičítal za vinu Husovi, 
proto začal proti němu vystupovati se 
vší rozhodností. Na papeži vymohl bullu, 
k terou se kázání v kapli Betlémské a 
všude jinde mimo kostely farní zakazo
valo. Když Hus se nepodrobil, vyslovil 
klatbu proti němu a dal knihy Wiklifo- 
vy jako kacířské (r. 1410) slavnostně spá- 
llti. Z jeho návodu Hus byl obeslán do 
ftíma. Do sporu vložil se k rál; když ne
pomohly přímluvy, užil násilí. Dal zaba- 
viti s tatky arcibiskupovy a přinutil  tím 
arcib iskupa k pokořujícímu smíru. Aby 
se m u vyhnul, rozhodl se Zbyněk uchý- 
liti do Uher ke králi Zikmundovi; ze
mřel však cestou v Bratislavě (20. září 
1411). Tím pře Husova byla by snad skon
čila, kdyby nová událost neroznítila spor 
daleko prudší. Nástupce A lexandra V., 
papež Jan  XXIII., aby měl peníze na 
válku proti svým odpůrcům, vypsal pro
dávání odpustků, získav k tomu souhla
su králova. Když jednatelé přijeli s bul
lou papežovou do Prahy, Hus vystoupil 
s vášnivou odhodlaností proti nedůstoj

ném u obchodu, útoče při tom proti zne
užívání moci papežské a proti základům 
papežství tak  ostře, že ho opustili i jeho 
dosavadní přátelé Páleč a Stanislav ze 
Znojma. Král m arně  se pokusil obě s tra 
ny sm ířiti; ze síní universitních spor pře
nesl se n a  veřejnost, došlo ke zjevným 
projevům protipapežským a hlučným vý
tržnostem, při nichž tři mladíci byli po
praveni. IIus oslavil pam átku  poprave
ných zvláštním  kázáním, obraceje se tím 
znovu proti odpustkům. Král nechal ten 
to čin nepovšimnut, ale dvůr papežský 
vyhlásil novou ostřejší k latbu proti Hu
sovi, kázal zbořiti kapli Betlémskou a 
vyslovil in terd ik t (zákaz služeb božích) 
nad Prahou. Hus po vzoru svého učitele 
Wiklifa odvolal se ke Kristu, chtěje se 
tím vyhnouti následkům klatby a zacho- 
vati si volnost kázání. Když však dochá
zelo k novým výtržnostem, že si nebyl 
jist životem, a na kapli Betlémskou byl 
podniknut útok, opustil P rahu  (v listo
padu 1412) a přijal pohostinství Jan a  
z Ostí na  Kozím Hrádku. Trvale se do 
Prahy  již nikdy nevrátil; před svým od
jezdem do Kostnice meškal zde několi
k rá t  jen k ra tš í  dobu. Byl učiněn ještě 
pokus o sm ír  na  synodě v únoru  1413, ale 
nezdařil se; neústupní protivníci Štěpán 
z Pálče a Stanislav ze Znojma byli za 
svou nepovolnost trestáni od krále vy
hnanstvím. Hus ani na venkově neustal 
ve své horlivosti a hlásal dále nové myš
lenky mezi lidem, nem oha odolati touze 
po kázání. Nalézal stále četnější poslu- 
chačstvo a tak  záhy vzniklo na střední 
Lužnici druhé středisko náboženského 
hnutí v Čechách. Jsa  vzdálen veřejné 
činnosti, mohl se nyni s tím větší píli 
věnovati i práci spisovatelské. V této 
době vzniká řada  nejvýznamnějších jeho 
knih. Dříve psal učené trak tá ty  většinou 
latinsky, nyní, chtěje lidu posloužiti i 
písemným výkladem slova božího, píše 
převážné česky. K Výkladu víry, desate 
ra a páteře, napsaném u krátce před od
chodem z Prahy, připojuje ve vyhnan 
ství O poznání pravé cesty ku spasení 
(Dcerka), O manželství, O svatokupectví 
a výbor svých kázání Postillu, dokonče
nou na Kozím Hrádku 28. ř í jn a  1413. 
Zjednodušiv pravopis a užívaje mluvy li 
dové, prosté všech zastaralých m luvnic
kých tvarů, při tom ryzí čistoty a česko- 
sti, položil svými spisy základ k nové 
spisovné řeči a stal se tak  i reformáto
rem jazyka. Své názory na církev a její 
očistu shrnul Hus do latinsky psané kn>  
hy O církvi (De ecclesia). Církev jest mu 
podobně jako Wiklifovi neviditelné sd ru 
žení lidí určených k spáse. Její sp ráva  
m á býti uvedena v soulad s božským zá-



H as Jan 202 H usaři

koněm, obsaženým v Písmě. Papežství 
jest původu lidského, hlavou církve jest 
Kristus, nikoli papež, o němž nelze vě- 
aěti, zda jest předurčen k spáse. Světská 
vrchnost má právo reformovali kněžstvo 
blahobytem zkažené. Každá vrchnost, du
chovní i světská, zatvrzele trvající v h ř í 
chu, ztrácí před Bohem svou moc. Při 
tom Hus odmítal výtku kacířství a tvrdil, 
že se nechce uchýliti od platného učení 
církve. Smrt jeho ochránce Jana  z Ostí 
v polovici r. 1414 ukončila jeho působení 
v jižních Čechách; na vyzvání Jindřicha 
Lefia z Lažan uchýlil se na  hrad Kra
kovec v Rakovnicku. Zde pobyl jen k rá t 
ce, neboť císař Zikmund jej pohnul k to
mu, aby šel ospravedlniti své učení na 
obecný koncil, jenž byl svolán do Kost
nice, nabídnuv mu bezpečný glejt (záru
ku) k tomuto shromážděni. Husa do Kost
nice vedla šlechetná ctižádost obhájiti 
před světem to, co za pravdu poznal, a 
naivní důvěra, že se mu podaří přesvěd
čiti koncil, že nikoliv on, nýbrž církev 
opustila šlépěje Kristovy. Dne 11. října 
1414 opustil Krakovec v průvodu Jana  
z Chlumu, Václava z Dubé a Jindřicha 
Lacemboka, aby se do Čech již nikdy ne
vrátil.

Přes to, že měl od Z ikm unda glejt, byl 
brzy po svém příchodu uvězněn. Když 
Zikmund chtěl zjednati svému listu p la t
nost, bylo mu pohroženo rozbitím kon
cilu; proto raději Husa obětoval. Proces 
trval přes půl roku; Hus byl vláčen po 
několika klášteřích a žalářích, žádaje 
m arně o slyšení. Při tom projevil veli
kou silu mravní a četnými listy povzbu
zoval svých věrných v Čechách. Ještě 
před svým zatčením schválil přijímání 
pod obojí způsobou, které zaváděl mistr 
Jakoubek ze Stříbra. Veřejného slyšení 
domohl se teprve na naléhání svých přá 
tel. Nejhorlivějšími žalobníky a svědky 
proti němu byli jeho nepřátelé z Čech 
Michal de Causis a Štěpán z Pálče. Ně
které artikule ze spisů jeho vytažené a 
od svědků přednesené byly z části ne
správně podány. Hus tvrdil, že mnohým 
u \ád én ý m  článkům nikdy neučil nebo 
aspoň v jiném smyslu, a žádal, aby do
klady z Písm a byl usvědčen, že učí křivě. 
Chtěl se podrobiti slovu božímu a niko
liv pouze autoritě koncilu. Koncil, odsou
div však předtím řadu článků Wiklifo- 
vých, vyzval Husa, aby prostě odvolal. 
Tomu se Hus nepodvolil; odpřisáhnouti 
znamenalo přiznati se k bludům. Byl 
proto prohlášen za kacíře, zbaven důstoj
nosti kněžské a odsouzen k smrti na h ra 
nici. Zemřel za své přesvědčení 6. červen
ce 1415. Zemřel jako zastánce svobedy 
duchovní, jako křisitel zásady o právu

osobního přesvědčení; v tom, že od po
znané pravdy neustoupil ani před ná 
tlakem všemocné autority, spočívá jeho 
veliký historický význam v myšlenkovém 
vývoji lidstva. Husova osoba a jeho ži
vot staly se předmětem umělecké tvorby 
jak v literatuře, tak v umění výtvarném, 
nejen u nás, ale i v cizině. Pro stručnost 
uvádíme jen nejdůležitější: dram ata  Tyl, 
Jirásek, Voborník; povídky Tyl, Třebíz- 
ský, Jirásek; básně Čech, Vrchlický a j.; 
z obrazů Brožík, Hus před koncilem; 
z prací sochařských Šalounův pomník 
v Praze a Bílkův v Táboře. O Husově 
významu v literatuře viz Československo: 
Literatura.

Z vědeckých prací o Husovi nejhodnot
nější a nejobsáhlejší jsou Novotný-Kybal, 
M. Jan  Hus a jeho dílo (1919—26); Sed
lák, Jan  Hus (1915). Menších a populár
ních prací jest nesčetná řada. Spisy H u
sovy vydal F la jšhans (1903—7).

Husák, o. na  Slov., okr. Sobrance, 369 
ob. (117 čs.).

Husák František (* 1878), český pře 
kladatel z ruské literatury.

Husák Otakar, Ing. (* 23. IV. 1885), čsl. 
generál v záloze, nyní gen. ředitel akc. 
továrny na  výbušné látky v Praze. Půso
bil před válkou jako chemik ve Varšavě, 
a hned po vypuknutí světové války (31.
VIII. 1914), vstoupil do Čes. družiny; 
u Zborova těžce raněn a později odejel 
s prvním transportem do Francie jako 
jeho velitel. Vyznamenal se v bitvách u 
Terronu a Vouziers, a jmenován plukov
níkem. Po válce přednostou voj. kane. 
piesidenta  republiky, r. 1920 ministrem 
Nár. obrany.

Husáková Helena (f 23. XI. 1927), m a 
lí řka  v Praze.

H usar František (* 1861), kaplan v Ho- 
sině; vydal Úvaha o sociální otázce (1890).

H usarski Waciaw (* 1883), pol. m alíř 
a spisovatel. Sp.: Malarstwo nowoczesne
(1924), K arykatura  w Polsce (1926).

H usaři (něm. HuBaren, franc. hussards, 
angl. hussars), pův. druh lehkého (ne
pravidelného) jezdectva, zřízený koncem 
XV. stol. v Uhrách Matyášem Korvinem. 
Jejich jméno se odvozuje od maď. húsz 
(20) a á r  (žold), tedy od rekrutování kaž
dého 20. muže; jiní však jm. uvádějí 
v souvislost se slovem korsár (it. corsa- 
ro), ježto h. byli známí svým kořištěním 
a pleněním. Ozbrojeni zprvu drátěným 
pancířem a kopím; teprve po 301eté vál
ce odděleni jako zvi. druh jezdectva. Bylo 
jich užíváno hl. proti Turkům  a nosili 
proto estok (o*) vedle křivé šavle; 1688 
zřízeny první pravidelné pluky. Fridrich
II. poznal jejich účinnost v službě p r ů 
zkumné a drobné válce a dal je v prus.
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a rm ádě kol 1741 organisovat Zietenem 
(Pí ), v jehož rukou se pak zejm. v 71eté 
válce velmi osvědčili; později zřízeni i 
v jiných arm. Všude nosí, nyní jen v pa
rádn ím  stejnoki’oji, zvi. čepici (kalpak, 
angl. busby), zdobenou kožišinou, dol- 
m an  (přiléhavý kabátec se šňůram i), ati- 
lu (krátký pláštík  přehozený přes ram e
na), přiléhavé nohavice (šojtaš) a šavlo
vou mošnu (Sábeltasche, sabretache). Pol
ní uniform a a výzbroj, jakož i výcvik se 
dnes neliší od jiného jezdectva.

Husein, Q* Hussein.
Husejn  Ibn Alí (* 1856), k rá l  hedžáský. 

Jako emír v Mekce se za svět. vál. při
pojil k Anglii, začež obdržel 1917 titul 
krále  arabského, po vál. však neuznán 
jako chalíf.

Hušek Ján  (* 1884), čes. filolog a etno- 
lc.g, prof. v Bratislavě. Napsal: Sokolstvo 
a  Slovanstvo (1923); Národopisná hranice 
mezi Slováky a K arpatorusy (1925).

z Husl Mikuláš (pův. Mikuláš z Pístné- 
ho u Křivoklátu). Z Husi se psal od r. 
1415 podle h radu  Ilusi u Husince, kde 
byl od r. 1406 král. purkrab ím . Po vy
puknu tí  nábož. sporů postavil se na s tra 
nu kališníků, pro něž žádal r. 1419 ve
řejně v Praze na králi Václavovi IV. svo
bodu nábož., začež byl vypověděn z mě
sta. Zdá se, že veden myšlenkou odporu 
proti králi, organisova.1 po venkově tá 
bory lidu, na  nichž brojil proti Václavu
IV. Po náhlé sm rti králově vrátil se do 
Prahy, kde se činně účastnil bouří; tak 
zejm. vedl lid při útoku na  Malou s t ra 
nu (v listopadu 1419). Donucen po uza
vření příměří opustiti Prahu , obsadil Ze
lenou Horu u Nepomuka (nazval ji Oli
vetskou). Odtud přešel do Tábora, ustu 
puje před přesilou pan a  Bohuslava ze 
S \am berka . V Táboře byl zvolen za 
prvního ze čtyř hejtm anů. V květnu 1420 
se účastnil se Žižkou pomocné výpravy 
P ražanům  proti Zikmundovi. Když však 
došla zpráva, že Oldřich z Rožmberka 
použil této příležitosti k přepadu Tábora, 
vrátil se Mikuláš s  350 jezdci na  pomoc 
a s obleženými společně porazil Oldři
cha. V rozhodné bitvě 1. listopadu na p lá 
ni Pankrácké přispěl podstatně k poráž
ce Zikmundově. Bitva u Vyšehradu byla 
poslední společná akce M. z H. a  P raža 
nů, neboť Mikuláš stavěl se proti zamýš
lenému povolání polského Vladislava na 
čes. trůn, zdůrazňuje, že dlužno hledati 
panovníka mezi domácími rody. Když 
pak i nábož. dohoda mezi mírným i Tá
bory a Pražany skřížila  jeho plány a obe- 
zřelost Pražanů  mu znemožnila ovlád- 
nouti Prahu, došlo k úplné roztržce. 
R dosažení dohody mezi s tranam i byl 
svolán v prosinci 1420 sjezd pan s tv a  a

duchovenstva do Prahy. Nešťastný pád 
s koně 24. prosince 1420 vyřadil Mikulá
še z H. na dalších jednáních. Lit.: Jar. 
Prokeš: Jan  Žižka z Trocnova a  jeho 
doba (P raha  1920).

Husí drůbky (kaldoun), jídlo upravené 
z hlavy, křídel, vnitřností atd. husy.

Husí kůže (Cutis anserina), vzniká s ta 
žením hladkých svalových vláken při 
chladu, děsu a  jiném vzrušení. P ři tom 
vystupují váčky chlupů a  stávají se v i
ditelnými.

Husička Fran tišek  (* 1864 v Hunčovi- 
cích), fa rá ř  ve F rýdlantu , spisovatel ho
miletický.

H usička Ignác (* 1880 v Těšeticích), 
vojenský kurát, překladatel rom ánů Fo- 
gazzarových, spisovatel okruhu  katolické 
Moderny.

Husička Jan, o* Facilis Jan.
H usiná (Guszona), o. na Slov., okr. Fe- 

ledince, 829 ob. (70 čs.).
Husinec, o. v Č., okr. Praha-venkov, 

212 č. ob. Tov. cement, zb.
Husinec, m. v Č., okr. Prachatice, 1412 

č. ob. Akc. tov. na klobouky, tov. fezů, 
přádel. vlny, s irkárna, lomy žuly, kožel. 
a punčoch. — H. byl ve XIV. stol. mě
stečkem a přísluš. král. h radu  Husi. 
R 1369 se zde narodil Mistr Jan Hus. 
Jeho rodný domek, majetek pražského 
Sokola, jest úplně zachovaný. Četné po
žáry (1654, 1765, 1802) zničily větší části 
města

H usinecký Tomáš (1530—1582), český 
lékař, prof. university  pražské.

H usitská  píseň, Q* Ktož jsú  boží bo
jovníci . . .

H usitské válečnictví, zvi. organisace a 
taktika, kterou vojskům husitů  vštípil 
Žižka (Pa). Úkol, před nějž byl postaven 
tvůrce h. v. počátkem XV. stol., byl tento: 
Kterak přemoci m ateriální výhodu, již 
skýtal tehdejším rytířským  vojskům boj 
koňmo a v plné zbroji, když sám nemohl 
postaviti proti nim přibližně stejně kva
litní jezdecká vojska? Husité byli větši
nou sedláci a drobné městské obyvatel
stvo; jejich vůdci bylo zemanstvo a malá 
šlechta, nemohli se tedy m ěřiti počtem 
jezdeckého bojovnictva se svými odpůrci, 
pány  a křižáky Zikmundovými, jejichž 
h lavním vojskem byla ry tířská  šlechta, 
bojující koňmo v plném odění. Selského 
vojska husitského se dalo užíti přede
vším jako pěchoty; problém, ukázniti  a 
vyzbrojiti patřičně pěchotu, byl řešen 
v téže době různými způsoby: v Anglii 
vycvičením pěchoty na střelce (lučišt
níky), ve Švýcarsku organisací velkých 
houfů kopiníků a ha lapartn íků , působí
cích mocným nárazem  hlubokého tak-
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tického tělesa, žižka neužil ani první, ani 
d ruhé  myšlenky, ježto luk je drahá zbraň 
a vyžaduje pečlivého výcviku, a rovněž 
švýcarská taktika se nedala narychlo

přenésti do Čech, kde terénní podmínky 
byly jiné. Žižka však poznal za svého 
pobytu v Polsku bojový vůz, jehož se na 
východě ještě zhusta užívalo, a pochopil 
svou vojenskou genialitou veliký výz.nam 
mladých ještě palných zbraní, jichž rov
něž na východě užíváno již dříve, než 
v záp. Evropě. Tyto dva prvky přejal a 
znamenitě spojil s vlastnostmi národ
ního vojska, jež měl k disposici. Čechové 
počali válku jako obranu proti těm, kdož 
sáhali na jejich mravní a nábož. názory. 
Tento nábož. prvek v husitství byl zákla
dem výborné kázně jejich vojsk, takže 
byli ochotni bojovati kdykoli podle roz
kazu. Vedle toho obrannou s tránku zdů
raznila Žižkova taktika, jež v podstatě 
byla defensivní: nechat na sebe útočit, 
ale za podmínek sobě příznivých. Defen-

Husitský vozový šik před bitvou (vozová hradba).
1. Bojové (krajní) vozy, mezi nimi „pušky“ (děla), 
v týlu místo ,,pušek“ pouze hlidky. Prostor mezi 
vozy uzavřený zve se „plac“, v něm: 2. picni (placní) 
vozy, 3. roty (po 10 mužich) a houfce (po 50 m) 
střelců s kušemi, 4. harcovnice a roty střelců, 
sudlióniků a cepníků, 5. valný houf zbytný (v hou
fech po 100 m) ze sudličniků a cepníků, 6. potahy, 
ženy a děti, 7. ,,ulice“ , otvor mezi placními vozy, 
aby bylo lze rychle ze středu placu vyběhnouti ke 
krajům, 8. muniční káry, 9. přikop, chránící hrad
bu z čela a boků, týl býval opřen o přirozenou pře

kážku. 10. jezdectvo (střelci a  kopinici).

siva vyžaduje krytu  a tu poskytl bojový 
vůz; mimo to tehdejší nemotorné palné 
zbraně se též mohly uplatnit lépe v obra
ně, než při útoku, jenž je vždy spojen 
s pohybem. Žižkova taktika se vyvino
vala pozvolna, ale základní její myšlenka 
je jasná hned od počátku: obklopit se 
vozovou hradbou, hájit ji s hojným uži
tím palných a jiných střelných zbraní a 
schovat svoji pěchotní a jezdeckou (tuto 
nepatrnou) reservu k protiútoku ve 
vhodném okamžiku, když nepřítel byl již 
odražen a ustupoval v nepořádku. Ry
tířští protivníci husitů nutně musili být 
ofensivní: strategicky proto, že Zikmund 
chtěl své země dobýti nazpět, takticky 
proto, že byli jezdectvem, které nemůže 
být defensivní. Husitská taktika byla 
tedy stručně tato: Veškeré vojsko bylo 
opatřeno bojovými a pícními vozy, jež 
pochodovaly s vojskem ve zvi. pořádku; 
byl-li hlášen nepřítel, byly vozy p řip ra 
veny, aby se v krátké době daly vypřáh
n o u t  a sraziti dohromady ve čtyřúhel
ník, tvořící pevnou hradbu, obyčejně na 
místě těžce přístupném (kopci) a aspoň 
s některé strany krytém přírodní pře
kážkou (vodou, hustým lesem). Rytířská 
vojska byla tedy pravidlem nucena úto- 
čiti pěšky a do kopce; k tomu odění ne
bylo uzpůsobeno a rytíři se unavili. 
Když konečně dospěli k vozům, uvítaly 
je salvy drobných i hrubších palných 
zbraní a déšť šípů a kamenů; jestliže se 
přesto snažili zmocnit vozů a otevříti si 
do nich cestu, bránila  se velmi důrazně 
vozová posádka, jež měla všecky výhody 
krytu (za stěnou vozu) a vyšší polohy (na 
voze, proti pěším). Jestliže nepřítel ustou
pil v nepořádku — a jen tehdy — otevře
ny na místech již předem připravených 
(Q* obr.) články ve vozové hradbě a tam 
tudy se vyhrnuly houfy secvičených 
sudličniků a cepníků, sešikované již na 
„place“, kteří napadli otřeseného protiv
níka a svými těžkými zbraněmi způso
bili spoustu mezi rytíři, kteří bez koní 
byli v nevýhodě. Dal-li se nepřítel na 
útěk, vyrazilo za ním ještě jezdectvo 
(honci, kopinici), které dokonalo jeho 
rozprášení; ubránil-li se husitským hou
fům a tiskl-li je zpět k vozům, bylo 
třeba dáti pozor, aby nevnikl současně 
s nimi do vozové hradby („nevskočil do 
vozů“), ježto na úzkém prostranství 
„placu11 a při řeži byly střelné a jiné 
husitské zbraně v nevýhodě. Byl-li ne
přítel „sehnán s pole“, unikl pravidlem 
na svých koních, zanechav svoje zásoby 
a často i zbraně (málo pohyblivé dělo
střelectvo) husitům  na pospas. Méně jed
noduchá byla bojová taktika dvou vojsk,
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: -a dk

a) Daleko od nepřítele.

P o c h o d  v k o l o n ě .  P ř e d v o j  (jezdectvo):
1. čelná hlídka, 2. honci, 3. poslici, 4. předvojová 
záloha, 6. stranci Chočná hlídka). H l a v n í  v o j :

obou opatřených vozovou hradbou, jako 
v pozdějších fásích husitských válek, 
kdy i křižáci si vystrojili vozy, a zejmé
na ke konci války, kdy stála proti sobě 
dvě česká vojska, stejně vyzbrojená (Li
pany). Ježto pevnost nemůže bojovati 
s pevností, bylo nutno aspoň jednomu 
protivníku přiblížiti se s vozovým vojem 
na bojovou vzdálenost, opustit vozy a za
hájit  útok na hradbu  nepřítelovu; při 
tom ovšem vlastní vozový šik byl vždy 
ochranou zad útočící straně v případě 
nezdaru. — Této taktice, jež je nesporně 
vynálezem Žižkovým a byla tehdy cizin
cům něčím neznámým, byla přizpůsobe
na organisace a výzbroj husitské a rm á 
dy. Velitelství její měl nejvyšší hejtman 
(též správce vojska, generál) se štábem 
(družinou), nadřízený velitelům (hejtm a
nům) jednotlivých zbraní (byl hejtman 
nad vozy, hejtm an nad děly, hejtm an 
nad jezdci, odpovídající asi našemu 
chefu trénu, dělostřelectva a veliteli ka 
valerie), jimž zas byli podřízeni nižší 
hejtm ani (štábní důstojníci) řádů, houfů, 
roty m ajstři (subalterní důstojníci) rot, 
vozových článků atd. K duchovní službě 
byli u vojska kněží (nosili před nimi na 
tyči „slunce11, symbol svátosti oltářní), 
k hospodářsko-správní písaři s pomoc
níky, k sanitni ženy, jež provázely do 
pole manžele a příbuzné. Různé zbraně 
husitské arm ády byly cvičeny v kombi
nované taktice: honci (lehké jezdectvo) 
ozbrojené mečem a kuší a oděné přílbou 
a pevným kabátcem  nebo brněnou košilí;

6. pěchota, 7. bojové (krajní) vozy, 8. dělostřelectvo, 
9. picni (placní) vozy, 10. pěchota zibytku. Z a d n i 

v o j :  11. pěchota a jezdectvo.

zahajovali boj harcováním s nepřítelem, 
zatím co se vozový šik „strhoval1* k obra
ně; obranu provádělo napřed dělostřelec
tvo, poměrně velmi silné (až 6 děl na  1000 
mužů) a to polní: houfnice, harcovnice 
(tyto často již ve spojení s honci), taras- 
nice (bližší o* dělo a tato hesla), vožené 
„na Yt voze1*, t. j. s dvoukolovou lafetou; 
vedle toho byla hrubá  děla „na voze“ 
k obléhání (těžké „pušky**, bombardy, 
hady). Obranu vozů tvořila pěchota, kde 
zbraně byly rozděleny na sudličníky, sou 
kromý to název pro mužstvo mající zbra 
ně bodací: kopí s hákem (na strhování 
jezdců s koní), různé oštěpy, kosíře na 
žerdi atd., a cepníky, mužstvo se zbraně
mi bicími, t. j. okovanými a hřeby opa
třeným i selskými cepy, palicemi, hvězdi
cemi a řemdihy. Pokud byli mimo po
sádku vozů, byli Organisování v houfy, 
útvary  to asi velikosti moderního p ra 
poru. Hlavními obránci vozů byli však 
střelci a to jednak z palných zbraní (ha- 
kovnic, píšťal =  pistolí), jednak z kuší a 
p raků  (z těchto „loučila** hlavně mládež). 
Vedle toho byly různé zbraně pomocné 
(mostaři, cestáři zv. robotězi, odpovídají 
našim pionýrům  a nečetné těžké jezdec
tvo, většinou rytířského původu, obrně
né jako jeho protivníci více méně úplným  
oděním a ozbrojené mečem a kopím. 
Bylo ho poměrně málo a provádělo roz
hodující útok teprve, když nepřítel byl 
zviklán; k tomu, jakož i k pronásledová
ní stačilo. Všecky tyto druhy zbraní 
byly kryty  a popřípadě „zavřeny*1 do

. í .  *

2 3
uá a

b) Blízko nepřítele.

P o c h o d  v p o ř á d k u  S i k o v é m .  1. Předvoj 
(jako při a), 2. robotézí (zákopnici), 8. hejtman (ge
nerál), 4. výkřidli (po 15 vozech bojových [krajních] 
po každé straně; vytvořily dohromady krátkou stra
nu vozového Siku uzavřeného), 5. vozy krajní (bo
jové, po každé straně 60), 6. závirka (po 15 vozech

s každé sitrany, vytvoří druhou krátkou stranu uza
vřeného šiku), 7. houfy předku, 8. houfy zadku, růz
ných zbraní, 9., 10. ,,pušky‘‘ (děla, t. j. houfnice 
a harcovnice tažené koňmí), 11. zbytný houf růz
ných zbrani, 12. vozy picni 'placní, po každé straně 
60). Každá řada vozů má na krajích „korouhve 

znamenité" k signalováni.
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vozů. Husitský vůz byl silný fasuň- 
kový vůz a to dvojího druhu: krajní ne
boli bojový, jenž byl obrněn se strany 
proti nepříteli (,,kraj“), neb jak se říkalo, 
„od pole“, visutým pancířem z tlustých 
prken a podobné prkno se zavěsilo pod 
rozvoru vozu, když byl šik sestaven; 
v tomto prkně byly střílny, z nichž pá
lili střelci ležící pod vozem. Posádka vo
zu čítala asi 12 mužů (střelců, sudliční- 
ků a cepníků) s patřičnými zbraněmi, 
střelivem a nástroji zákopnickými. Dru
hý druh vozů byly picni neboli placní, 
ježto při sestavené hradbě stály uvnitř 
prostranství „na place“ ; na nich se vo
zily zásoby, sloužily tudíž trénu. Vozy 
tažené 2 páry koní (,,vozníků“) měly po 
2 vozatajích. Vždy 5 vozů pod důstojní
kem činilo „článek14; 12 článků (=  60 
vozů) tvořilo „řád44, jemuž velel štábní 
důstojník (hejtman). Normální husitská 
arm áda (t. j. vojsko jedné „obce44 polní 
neb domácí) měla asi 7000 mužů pěchoty, 
700 jezdců a 300 vozů (180 bojových, 120 
pícních); jejich posádka činila asi 3600 
mužů; zbývalo tedy asi 3400 na pěchotu 
v „zbytných44 houfích a dělostřelce. Děl 
bylo 40—50 kusů, většinou houfnic, h a r 
covnic a tarasnic; obléhací kusy byly 
ojedinělé a nevozily se vždy s sebou. Po
chodová technika byla tato: Táhlo se 
bucfto v pořádku otevřeném (koloně), 
když nehrozilo nebezpečí od nepřítele, 
nebo v uzavřeném (t. j. vojsko se nalé
zalo uvnitř  vozového šiku), byl-li nepří 
tel na blízku. Tento měl délku asi 1 km. 
Prostor mezi vnitřními řády (placních 
vozů) slul „plac44; byl asi 50 m široký. 
Měla-li se z pořádku šikového státi uza
vřená hradba (t. j. když bylo nebezpečí, 
že dojde k bitvě), což bylo nutno při ži
vějších nájezdech nepřítelových na boky 
šiku, stalo se to takto: Šik dojel na pří 
znivé místo, kde výkřídlí (prvních 15 vo
zů na každém boku) zahnulo o 90° do
vnitř, vozy se sjely, vypřáhly a srazily 
k sobě tak, že utvořily pevnou čáru 30 
vozů; pravidelně za každý článek 5 vozů 
postavena houfnice neb harcovnice a za
štítěna tarasy, velikými pavézami, opře
nými nohou (berlou), za nimiž se kryl 
personál. Postranní řády se připojily 
v pravém úhlu ke koncům výkřídlí, tak 
že utvořily delší 2 strany čtyřúhelníka; 
nakonec popojela závírka (posledních 15 
vozů s každé strany) a utvořila, podobně 
jako výkřídlí, poslední k rá tkou  stranu 
uzavřeného obdélníka. Zbylé kusy, po
kud nebyly mezi články, t. j. ve frontě a 
na bocích hradby, byly dopraveny do
vnitř, na „plac44, rovněž koně, zbytné 
houfy všech druhů  zbraní a jezdectvo.

Zadní s trana hradby (hrdlo, týl) obyčej
ně opřena o stráň, les, skálu, takže ne
byla hájena děly; mimo to, byl-li čas, 
kolem celého strženého šiku vykopán 
příkop jako překážka. Podstatou vozové 
hradby je její vozová posádka a obrana 
palnými zbraněmi; v tom je ž ižka pů 
vodcem polního dělostřelectva, ovšem 
spíše ve válce posiční, než pohybné; 
mužstvo uvnitř, na plače, byly jen reser
vy, jimiž živen boj, ochabla-li posádka 
vozů a dělostřelectvo, a ztečné kolony, 
jimiž proveden protiútok, t. j. výpad 
z hradby, jako v pevnostní válce.

Husitské války, o* ČSR.: Dějiny, sv. V., 
str. 47.

Húska (též Houska) Jan, katol. farář 
(2. pol. 15. st.) v Uher. Brodě, odkud též 
pocházel. Přeložil r. 1487 na žádost bratří 
Dobeše a Beneše z Boskovic kroniku o* 
Eneáše Sylvia. Překlad zůstal v rkp. Za 
války třicetileté se dostal do švéd. král. 
knihovny a odtud do knihovny vatikán.

Huskowski Jan (* 1883), pol. spisovatel. 
Sp.: Po drodze poezye (1907), Spojrzenia 
nowele (1909), W plomienisku (1911), 
Cienie (1913), Gesty (1913).

Hušky, v Haliči schůzky vesnické m lá 
deže, pořádané nevěstou; pak také název 
koláče svatebního.

Husla hora (též Pikuj), vysoká 1405 m, 
hora v pískovcovém pohraničním hřebe
nu Poloninských Karpat mezi průsm y
kem Užockým a Vereckým.

Húslanka, huculský příkrm  mléčný 
(kravské neb ovčí mléko čerstvě nadoje- 
né, smíšené s kyselým mlékem nechá se 
kvasit na způsob moravské kyšky).

Husle, lužický nástroj, podobný hou
slím o 3 strunách  (e-a-d) pronikavého 
tónu.

Husník Antonín (* 1894), šéf-konstruk- 
tér fy Aero Praha. Již před světovou vál-v 
kou zaměstnával se stavbou modelů bez
motorových letadel a po převratě spolu
působil při budování našeho letectví. Le
tadla jeho konstrukce docílila mnoha 
čestných úspěchů.

Husník Jakub (1837—1916), čes. malíř, 
pozd. profesor kreslení v Táboře a Praze. 
Vynálezce světlotisku r. 1868 a zdokona
lení reprodukční techniky, zakladatel fy 
Husník & Háusler v Praze, které získal 
světovou pověst. Sp.: Die Heliographie, 
Die Zinkátzung, Die reprodukt. Photo- 
graphie a j. Se svým synem Jaroslavem 
zdokonalil též tříbarvotiskové reprod. 
knihtisk. 1873 povolán do Vídně do 
státní tiskárny, kde vynašel heliografiL

Husník Josef (* 1817, Vrané), kn ihtis 
kař v Praze v letech 50.
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Husnyj, o. na  Podk. Rusi, okr. V. Be- 
reznyj, 462 ob. (446 r.).

Husová Anna (* 1857), česká učitelka, 
au to rka  četných knih pro mládež (Pod 
Dívčím kamenem, Pohádky mého otce). 
Používala pseud. Egina.

Husovice, část hl. m. Brna, 10.977 ob. 
(10.411 č.). Reálka, pokr. škola průmysl., 
sladovna.

H uspeka František  Seraf. (1817—1891), 
od 1882 velmistr Křižovníků a zem. posl.

H uspenina (fr. gelée), polotuhý pokrm, 
vzniklý vychladnutím  silných roztoků 
želatiny, m asa a pod. Vyrábí se též 
z rostlin.

Huss Józef (1845—1904), pol. architekt 
ve Varšavě.

Huss Karel (1755—1847), český archeo
log, autor Kroniky m ěsta Chebu.

H ussarek Max, JUDr., šl. (* 1865), ra 
kouský státník, právník, politik křest, 
soc.; byl 1911—17 m inistrem  vyučování 
a 1918 min. předsedou. Sp.: GrundriB des 
S taatskirchenrechtes z r. 1897.

H ussein Avni P aša  (1819—1876), šéf tur, 
gen. štábu, později min. války; 1872 gen. 
guv. ve Smyrně, 1874—75 velkovezír, 1876 
opět min. války. Spojil se s Midhat pa 
šou a 1876 svrhl s trůnu  Abd-ul-Ásisa; 
brzy potom zavražděn důstojníky.

Husserl Edm und (* 1859 v Prostějově), 
něm. filosof. Vystoupil proti přeceňování 
psychologie ve filosofických metodách a 
hájí čistou logiku, které neběží o myšlení 
jako takové, ale o jeho správnost. Zalo
žil v moderní filosofii sm ěr t. zv. logicis- 
mus, jako opak psychologismu. Mezi lo
giku a psychologii vložil zvláštní nauku, 
t. zv. fenomenologii, k terá  m á studovati 
smysl a účel toho, co obsahují představy, 
myšlenky a soudy. Hl. díla: Logische 
U ntersuchungen (1900), Philosophie der 
Arithm etik  (1891). Liter.: Krejčí: Filoso
fie posledních let před válkou (1918).

H ussovianus (Husowczyk) Mikolaj, pol. 
básn ík  hum oristický, asi v 1. 1475—85.

Hust, Q* Chust, m. na Podk. Rusi.
Hustica, říčka v Podk. Rusi, vtéká pod 

Chustem do Tisy. P ro téká  k ra jem  náro 
dopisně zajímavým.

Hustilka, ruční pum pička k plnění 
duší pneumatik, kopacích míčů a p. s tla 
čeným vzduchem.

H ustiřanský, pseud. Antonína Záruby.
H ustiřany, o. v Č., okr. Král. Dvůr n. 

L., 325 č. ob. T ěrna  lnu.
H ustom ěry čili areometry, du tá  skle

něná válcovitá tělíska, ve spodní části 
rozšířená a dole zakončená kuličkou ob
sahující r tuť nebo broky. Nahoře vyta
ženy jsou v trubičku, často sploštělou, 
v níž nachází se stupnice. Používá se jich

k přibližnému určení hu tno ty  (specifické 
váhy) kapalin. V kapalinách různé h u t
noty ponoří se hustom ěr nestejně hlubo
ko, neboť musí vždy vytlačiti takový ob
jem kapaliny, jehož váha rovná se jeho 
váze vlastní. U kapalin řidčích musí vy
tlačiti větší objem a proto se v nich po
noří hlouběji. Nejdůležitější jsou husto-

Hustoměry.

m ěry se stupnicí přímo udávající husto 
ty, t. zv. densimetry. Jsou pro kapaliny  
hustší vody (1000 jest nahoře) a pro ka 
paliny řidší vody (1000 jest dole). Tyto 
hustom ěry mají stupnici nerovnoměrnou 
(o nestejných dílcích). Podobné stupnice 
mají hustom ěry používané k speciálním  
účelům, jako na př. mlékoměry (lakto- 
densimetry), s nanesenými dílky, udáva 
jícími tisíciny hustoty (na př. dílek 29 
odpovídá hustotě 1029), lihoměry (alko- 
holometry), udávající přímo objemová 
procenta alkoholu (u nás nejčastěji liho- 
měr Trallesův), cukroměry či sacharo- 
metry, udávající váhová procenta cukru  
a všeobecně používané v lihovarství, pi- 
vovarství a cukrovarství. K hustom ěrům  
se stupnicí rovnoměrnou náleží v p rů 
myslu často používané hustom ěry Beau- 
méovy. Stupnice zhotovena jest rozděle
ním  vzdálenosti mezi dvěma body na 10 
nebo 15 dílků a dalším nanesením těchto 
dílků. Rozeznáváme dva druhy: a) pro 
kapaliny  řidší vody: 0“ označen je bod, 
kam se ponoří hustom ěr v 10% roztoku 
kuchyňské soli, 10° je označen bod, kam  
se ponoří v čisté vodě. Vzdálenost mezi 
těmito dvěma body rozdělí se na 10 díl
ků a tyto dílky nanesou se nahoru. Vyšší 
čísla jsou nahoře. Pro přem ěnu na spec. 
váhu možno užíti vzorce:

_ 146.78_________
sp. V. =  146./8 — a"Bé, 

kde a značí stupně odečtené na husto- 
m ěru; b) pro kapaliny  hustší vody: 0° 
označen je bod ponoření v čisté vodě, 
15° bod, v němž se ponoří hustom ěr 
v 15% solném roztoku. Tato vzdálenost 
rozdělí se na 15 dílů a dílky se nanesou 
také dolů. Vyšší čísla jsou dole. Pro p ře 
počítání na spec. váhu platí:

146.78
spec. váha  146 7g _  aoBé>
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Hustopeče (Auspitz), okr. m. n a  Mor., 
3494 ob. (1255 č.). čsl. reál. gymn. a něm. 
nižší reálka. Tov. lékořice. Úrodná země- 
děl. k ra jina : vinice, ovocnářství, lékoři
ce. Velké koňské trhy.

Hustopeče pod Bečvou, ms. n a  Mor., 
okr. Hranice, 1033 č. ob. Výr. chem. techn. 
p říp ravků , p řáde lna  vlny, strojírny.

H ustota, 1. ve fysice jest číslo, které 
n ám  udává, kolikráte jest stejný objem 
určitého tělesa (m ateriálu) těžší, než týž 
objem deštil, vody při 4° C. H utnota  
lá tky jest ovšem odvislou od teploty a 
od tlaku; čím vyšší hutnota, tím  nižší 
teplota tělesa. H. souvisí také číselně se 
spec. hmotou (O*). Stanovení h. p rová
díme různým  způsobem: u těles pevných 
váhou hmoty a objemu, u kapalin  hu- 
stom éry (Q*), u plynů m anom etrickým i 
m etodam i. — 2. H. obyvatelstva jest 
číslo, jež obdržíme, dělíme-li počet oby
vatelstva počtem kilometrů. Čím číslo 
menší, tím lidnatost menší. Největší lid 
n a tost má Belgie (246), ČSR. m á h. ob. 97.

Husy (Anseridae), čeleď p ták ů  z řád u  
Anseriformes (husovití). Pod slovem 
husy rozum ím e ty, jež tvoří podčeleď 
husovitých a označovány jsou jako husy 
vlastní (Anserinae). Celkem asi 43 d ru 
hů rozšířeno po celé zemi. Mají složité 
tělo, pom ěrně k rá tký  k rk  a zobák, dosti 
vj-soké, více uprostřed  těla zasazené 
nchy. Zobák někdy nedosahuje délky 
hlavy, shora  je klenutý, dole plochý, u 
kořene velmi vysoký, obě jeho čelisti 
vybíhají v široce klenutý  nehet, po stra- 
r á c h  je vyzbrojen tvrdým i zuby. Noha 
je s třední velikosti, skoro až k patě ope
řená, většinou vyzbrojena úplným i plo
vacími blánam i, s k rátkým i, ohnutým i 
drápky. K řidla dlouhá, š iroká a zašpiča
těla, d ru h á  le tka přesahu je  ostatní. Ocas 
sležen ze 14—20 per, je krátký. Pohlavní 
d im orfism us je jen někde a dosti slabý. 
Husy na  rozdíl od ostatn ích  husovitých 
zdržují se více na  suchu než n a  vodě. 
Jen málo d ruhů  zdržuje se v pohořích, 
většinou jsou v rovinách. Jsou výborný
mi chodci, plovou dosti dobře a  spěšně, 
v mládí neb v nebezpečí se hluboko po
tápějí. Let je lehký a k rásný  P ři  taňu  
létají seřazeny v klín. Vydávají zvuky 
buď bručivé, kvokavé nebo i libozvučné 
tóny. Ve zlosti nebo ve s trachu syčí. Sa
mec m á vyšši h las než samice. Husy jsou 
onatrným i, plachým i ptáky; v hejnech 
stav í stráže. V zajetí brzo krotne. Samec 
zachovává své samičce úplnou věrnost, 
vodí m láďata, střeží rodinu. Většinou 
žijí ve velkých bažinách. Na ostrůvcích 
nebo v rákosových náhonech staví sobě 
veliká neum ělá hnízda z různých rostlin 
a  vykládají je prachem . Některé staví

hnízda  i n a  strom ech nebo v trh linách  
skal. M láďata zůstávají dlouho ve spo
lečnosti svých rodičů a  tvoří uzavřené 
rodiny. S těhují se v noci, zbloudí jen 
řídce a  to za velkých mlh. Mají mnoho 
pronásledovatelů, zvláště v době pelichá
ni, kdy jsou letu zcela neschopné. Vel
kým  nepřítelem  je člověk, ale i větší 
orlové, č tyřnohé šelmy, v tropech plazo
vé. Naše h u sa  domácí m á  původ v huse 
divoké (Anser anser  Linn., syn.: A. ferus, 
A. cinereus). Tato je hnědošedá na h řbe 
tě, nažloutle šedá n a  spodině, několik 
černých per nepravidelně rozdělených 
způsobuje skvrnitost. Křídelní drobné 
krovky jsou čistě popelavé, kostřec, b ři
cho a spodní ocasní krovky bílé, zbytek 
vrchu plavě šedý. Duhovka je světle hně 
dá, zobák u kořene bledě masový, na  
špičce voskově šedý, nohy bledě masové. 
Divoká h u sa  je jediný druh  hus, vysky
tující se v Evropě. U nás  hnízdí husy 
jen na  jihočeských rybnících, u Lednice 
v jižní Moravě a pravidelně na  Dunaji 
a v jihozápadním  Slovensku. Potravou 
je jí výhradně po trava  rostlinná. V době 
hnízdění m ívají 7—12 vajec; z nich za 
28 dní jsou m láďata , k te rá  asi po jed 
nom  ztráveném  dnu ve hnízdě vyvádějí 
se n a  vodu a  učí se h leda t potravu. 
V zajetí brzy krotnou. (Délka 98, š ířka  
170, délka k říd la  47, ocasu 16 em.) — 
H usa rolní (Anser fabalis Lath.); hlava, 
k rk  hlinově hnědé, na  okraji čela a bo
ků a u kořene zobáku jsou 3 bílé poh m ě
síčné úzké pásky; pláštík, lopatky a 
drobné křídelní krovky jsou temně šedé, 
pruhované hnědým i lemy per, černohně
dé břicho. Duhovka temně hnědá. Zobák 
černý za nehtem  se širokým  prstencem  
světle žlutorudým , nohy oranžové. (Dél
ka 86, š iřk a  180, délka k říd la  48, ocasu 
14 em.) — H usa rudonohá (Anser bra- 
chyrhynchus Baill.) liší se od předch. 
značně m enším i rozměry, nápadně k rá t 
kým  a tlustým  zobákem, jenž m á bledě 
růžově rudou barvu, nohy růžově zbar
vené. Peří hlavy shora  černohnědé, na  
k rku  narud le  hnědé, svrchu i na  bocích 
mdle černošedé. (Délka 82, délka k říd la  
42, ocasu 14 em.) Obě jm enované žijí n a  
severu starého světa. H usa  polní s těhu 
je se v zimě až do severozápadní Afriky, 
h. rudonohá, není-li nucena, pak nestě 
hu je  se vůbec. H. polní u nás bývá od 
září až do dubna. — H usa tu rkyně  
(Anser albifrons Scop.). Délka 70—76, š íř 
ka 150—160, délka k říd la  44—47, délka 
ocasu 12—13 em. Čelní pásek, srpovitá 
skvrna  po s traně  zobáku a b rada  jsou 
bílé. H lava a k rk  temně, vrch těla hně- 
děšedé. V m ládí chybějí bílé kresby u 
zobáku a  černá péra  n a  prsou. Zobák na-
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rudle žlutý, nohy živé oranžové. V Če
skoslovensku velmi často v době stěho
vání. —• Husa zakrslá  (Anser erythropus 
Linn. — minutus) je malá. Délka 60, š íř 
ka  158, déLka k říd la  40, ocasu 9 em. Bílá 
skv rna  na  čele sahá  až do půl temena, 
je černě lemována, p rsa  m ají hojně čer
ných per. Ostatní zbarvení jako u husy 
turkyně. Vlastí je Laponsko a sev. Si
biř. — Husa sněžní (Chen hyperboreus 
Pall.). Sněhobílý tento p ták  m á prvních 
10 letek černých, zobák špinavě rudý, 
nohy špinavě karmínové. (Délka 86, š íř 
ka 160, délka k ř íd la  45, ocasu 16 em.) 
Vlastí její je severozápadní A m erika a 
severovýchodní Asie. V Evropě zřídka. 
— Husy mořské (Branta Scop.) jsou 
malé, pevně stavěné, úhledné. H lava ve
liká, zobák slabý, m a lý  a  krá tký , ke 
špičce zúžený. Hlavní barvou peří je tem 
ná  šeď, z níž vyvstávají ostře temná 
čerň, skořic, červeň a bílá  barva. V Ně
mecku jsou 3 zástupci, a  to berneška 
obecná (Branta bern iela  Linn.), b. bělo- 
licí (Branta leucopsis Bechts.) a b. rudo- 
k rk á  (Branta ruficollis Pall.). B. obecná 
a bělolící objeví se někdy i v Českoslo
vensku. V Sev. Americe žije h u sa  k a 
nadská  (Branta canadensis Linn.). Do 
Evropy zřídka zabloudí. V A ustrálii je 
husa  kuří (Cereopsis novae-holaindiae 
Lath.). Široká rejdovací péra  a dlouhý 
zadní p rst m ají husy ostruhaté  (Plectro- 
pterinae). Žijí ve s tředn í Africe. Zástup
cem je Plectropterus gam bensis Briss. 
H usám  blízké jsou některé  kachny, jako 
h usa  liščí (Tadorna ta d o m a  Linn.) a  n a 
opak zase řad a  hus m á některé znaky 
kachní jako znám á k ach n a  m andarin- 
ská  (Aex galericu lata  Linn.). V m ytho 
logii husy předpovídaly zimu. Ve starém 
Řecku byla jako symbol k rásy  zasvěce
n a  Persefoně a sloužila jako dárek m lá 
dencům. Héře zasvěcené husy  n a  K api
tolu řím ském  zachránily  Rím před pře 
padením  Gallů v 387. Svým křikem  vzbu
dily posádku a h ra d  tím  zachráněn. 
V Číně jsou husy symbolem manželské 
věrnosti. Podle k řesťanských  názorů  je 
prý h u sa  zasvěcena sv. M artinu (m artin 
ská husa). Déšť předpovídají husy  podle 
lidových pranostik , když s k řikem  u tí
kají do vody.

H ušek Bohumír, PhDr. (* 17. XI. 1879, 
f  1923), ředitel vyšší hosp. školy v Chru
dimi, odb. spisovatel. Sp.: O cukerních 
složkách cyklam inu (1903), Inverse sacha- 
rosy, vyvolaná platinovým i kovy (1903), 
Chemie organická a  m inerá ln í (1913, se 
Zd. Hobzou), Organisace vyššího vzdělá
ní hospodyňského a  j.

Hušek Jan  Hostivít (* 1815 v NeděliSti, 
f  1872 v Kut. Hoře), čes. hosp. spisovatel

N ový slovník naučný. — S v a t e k  IX.

populár. sp isů  hosp.: Poučení o škodném 
hmyzu n a  řípě a buráku, 1864, Naučení 
o chování všeho druhu  drůbeže, 1864, 
Drůbežnictví, 1889, a  j. P řispíval též do 
Havlíčkových Nár. Novin, Čes. Včely a 
Hospod. Novin, účasten  polit, ruchu  za 
persekuce 1869 a uvězněn pro tábor lidu 
na „K aňku“.

H ušek Josef, amer.-slov. redak to r a  no 
vinář, rodák ružomberský. Je redaktorem  
protičes. čas. Jednota  v Middletowně, Pa.

Hušek Karel Boromej (* 1796 v Nábzí, 
t  1880 v Starém  Kolíně), buditel a  spiso
vatel bohovědný.

H ušek Karol (* 2. VI. 1891 v Ružomber- 
ku), slovenský nov inář a spisovatel; úča 
sten práce n a  sv.-martinské dek laraci r. 
1918; založil Slovenský Denník v B ra ti 
slavě, jehož je šéfredaktorem.

H ušková-F lajšhansová Jindra , PhDr., 
Q* F la jšhansová-H ušková Jindra.

Huštěnovice, o. n a  Mor., okr. Uh. H ra 
diště, 1013 č. ob.

H ut Josef (* 1881), kaplan v Kvasících, 
překladatel Solovjeva.

H uť, z něm. Hiitte, závod, v němž se 
vyrábějí kovy z rud  nebo roztoků solí 
kovových, tavením  nebo jiným  hutn . po
chody. Týž výraz používán ve sklářství. 
hutě skelné nebo hu ť stavitelská.

H uť (Labau), o. v Č., okr. Jablonec 
n. N., 984 ob. (171 č.). Dom. výr. sk leně
ných perel, lomy.

H uť Karlova, Q* Karlova Hut.
H uť Nová, a* Nová Huť.
H uť S tará , Q* S ta rá  Huť.
Huta, o. na  Podk. Rusi, okr. Užhorod. 

682 čs. ob.
H uta  F ran tišek  (* 1886), kap lan  v Dol 

Slivně, po p řev ra tu  fa rá ř  církve čsl.. 
public ista  a p řek ladate l z němčiny.

H uta  Laura, m. v Polsku, 16.966 ob., 
doly na  kam enné uhlí, železárny.

H utier Oskar von (* 1857), něm. gen., 
za svět. války jako vel. 8. arm. se vy 
znam enal dobytím Rigy (září 1917) a  při 
ja rn í ofensivě vedl 18. arm. při němec, 
průlom u u Ham-Nesle a pak u Com- 
piěgne, kde dobyl značných úspěchů. 
Za ús tupu  němec. arm. v červenci— 
listopadu r. 1918 bojoval ústupové b itv j 
na  Oise. Od 1919 v pensi.

Hutisko, o. na  Mor., okr. Val. Mezi
říčí, 870 čs. ob.

H utka, o. na  Slov., okr. Bardějov, 
246 čs. ob.

H utn í inženýr, absolvent hutnického 
oddělení vysoké školy báňské v P ř íb ra 
mi, k te rý  složil dvě státn í zkoušky.

H u tn í kouř, z hutnických pecí u n ik a 
jící směs p lynů  (kysličník siřičitý, sí
rový, uhličitý  a uhelnatý), pa r  kovů a 
kovových sloučenin a jem ných částic

14
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pevných látek (létavý prach, kychtový 
prach: jemně rozptýlená ruda, saze, vy- 
redukovaný kov a j.). H utním  kouřem 
ztrácejí se někdy cenné součásti, jindy 
účinkem  vody vznikají z něho žíravé 
kapaliny, k teré působí zhoubně n a  okolí. 
Proto hu tn í kouř zprav id la  zhavuje se 
cenných a škodlivých součástí. Cenný lé
tavý prach sráží se v prašných komo
rách, v nichž unikající kouř musí pro- 
běhnouti dlouhou klikatou cestu, nebo 
zachycuje se plynovými filtry nebo vo
dou. Létavého prachu  zbavených plynů 
používá se k topení nebo k pohonu vý
bušných motorů. Obsahují-li aspoň 4% 
kysličníku siřičitého, vedou se chladi
čem, kdež se kondensuje kysličník siři
čitý a používá se ho pak k výrobě ky 
seliny sírové.

Hutnictví, nauka  o vědeckých zása
dách, na  kterých spočívá vylučování 
užitečných kovů z rud, dále o všech po
třebných znalostech zařizování a pro 
vozu hutí. Všeobecná n au k a  o h. jedná 
o kovech, potřebných k technice hutní, 
dále jak  získati kovy z rud, o potřeb
ných lá tkách (rudy, přísady, hořlaviny) 
a o výtěžcích hutn í práce. Odborná n a 
uka o h. dělí se na nauku  o železe a 
o ostatních kovech, jedná o hutnickém  
dobývání jednotí, kovů (o* metalurgie). 
U n ás  vylíčil dobývání kovů J. V. Jahn, 
A. Vysoký, Šafařík, Dušánek, V ávra a j.

Hutopp (Huthob) Karel (* 1748 v P ra 
ze), m alíř  v Praze II. v XVIII. stol.

H uťský Dvůr (Hůttenhof), o. v Č., okr. 
Č. Krumlov, 519 n. ob.

Huťský Šimon, m alíř  v Praze a na  
Křivoklátě, 1600, později v Rakovníce.

Huťský z K řivoklátu Matěj (1546— 
1598), č. m alíř  a dvorní kreslíř arciv. 
Ferdinanda. Žil kol r. 1568 v Praze.

H uttary  Josef (1840—1890 v Praze), 
česko-něm. malíř, žij. v Karl. Varech; 
portretista.

Hiittel Šimon (* 1530 v Trutnově, 
t  asi 1601), českoněm. k ron ikář města 
Trutnova, kde byl m alířem  a měst. ra d 
ním. Kronika jeho, čerpající z listin, vy
dána  D. L. Schlesingerem 1881: Simons 
Húttels Chronik der S tadt T rautenau.

H utten  Ulrich von (1488—1523), něm. 
hum anista. R. 1505 uprchl z k láštera  ve 
Fuldě; od r. 1509 vedl potulný život, 
který jej zavedl též do Čech a na  Mo
ravu, kde ho laskavě přijal kanovník 
Augustin a štědře obdaroval biskup 
Thurzo. Po návra tu  z Itálie uveřejnil 
dialog P halarism us a 5 působivých řečí 
proti vévodovi virtemberskému, který 
usmrtil jeho příbuzného. R. 1519 účastnil

se polního tažení proti vév. Ulrichovi; 
hledal styk s L utherem  pro ti Římu. Po 
nešťastném  sporu Sickingově s arcib. 
Trevírským  r. 1522 prchl do Basileje, pak 
Múlhúz a konečně do Curychu pod 
ochranu Zwingliho, a  zemřel n a  ostrově 
Ufnau.

H utter Josef, PhDr. (* 28. II. 1894), 
docent hudební vědy na  české universitě 
Karlově a odb. spisovatel. Sp.: Česká no
tace (I. 1926, II. 1930), F. Vach a Pěv. 
sdružení mor. učitelů (1928), Melodický 
princip stupnicových řad  (1929) a studie 
o Smetanovi, Ostrčilovi a  Zichovi.

H utterer Rudolf (* 1854 v Praze), čes. 
odb. spis. paedagog., řed. měšť. škol ve 
Vršovicích. Vydal: Zámečnictví, 1895;
Stručný přehled dějin  um ění výtv„ 1904; 
za spolupráce Mik. Bendy učebnici Mě- 
řictví a rýsování pro školy měšť., 1894 
(v několika vyd.) a 3 díly Rýsování pro 
školy měšť., prům., pokrač. a příslušné 
odborné z téhož roku.

H ůttler Antonín (* 1860 ve Frýdku, 
t  1912 v Clevelandu v Americe), (pseud. 
Čeněk Ostravický), slezský básník a no
v inář am erický (od r. 1907 v Clevelandu 
redig. Američana, pak Amer. dělnické 
listy). Z básní sb írka Šerem k ránu, 1900, 
Některé pověsti slezské veršem, 1900, 
Píseň o Ondrášovi, 1902. Vlastenecká a 
sociální tendence některých jeho básní 
blíží ho k Bezručovi.

H ůttm esgrůn, o. v Č., okr. Jáchymov, 
327 n. ob.

H ů ttner Jindřich, m in ia tu ris ta  v P ra 
ze, kol r. 1830.

Huty, o. na Slov., okr. Lipt. sv. Mi
kuláš, 778 čs. ob.

Huxelles Nicolas du Blé (165&-1703), 
franc. m aršál. R. 1689 hájil obětavě Mo- 
huč plné dva měsíce, potom min. zahr. 
věcí.

Huxley Thomas Henry (1825—1895), 
vynik. angl. přírodozpytec a filosof, n á 
mořní lékař, pak  prof. univ. a král. 
Institu tu , Royal College of Science.
V biologii hl. podepřel Darwinovu n a 
uku vývojovou, jejímž se stal horlivým 
zastáncem. Napsal řadu  znam enitých 
učebnic věd p řírodn ích  a spisů popu lár
ních, ve filosofii stoupenec agnosticismu 
a Spencera proti Comteovi.

Huy, průmysl, m. a pevnost v Belgii, 
prov. Liěge n a  řece Meuse. 14.170 obyv.
V okolí kam enouhelné doly a m inerální 
prameny. Za svět. války padla pevnost 
20. VIII. 1914.

Huygens Christian (Hugenius) (* 14. IV. 
1629 v Haagu, t  8. VI. 1605), vynik. ho 
landský astronom, fysik a m atem atik,
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1666—81 působil na  paříž. akadem ii věd. 
Po vydání řady  věd. spisů z oboru 
matem, věnoval se astronomii, zvláště 
pak hotovení dalekohledů a broušení 
velkých čoček pro dalekohledy. Svými 
dalekohl. objevil první měsíc Saturnův, 
m lhoviny Orionu, k ruhy  Saturnovy, s tu 
doval skvrny na  Marsu a j. Důležité jsou 
jeho vynálezy fysikální (kyvadlové ho
diny, mikrometr), t. zv. Huygensův p r in 
cip undulační theorie vysvětlující 
dvojlom světla a výklad polarisace 
světla. H-ův okulár dalek, a drobno
hledu. Podrob, lit.: J. Bosscha ve spise 
na pam ět 200. výročí dne jeho úm rtí 
r. 1895.

H uyn Pavel, ThDr. (* 17. II. 1868
v Brně), syn hr. H., pol. zbrojm istra  rak. 
R. 1892 vysvěcen na  kněze, byl farářem  
v Běhařovicích na  Moravě, 1904—1916 bi
skupem  v Brně, pak do r. 1918 arci
biskupem  pražským, kdy po převratu  
uprchl do Říma.

H uysm ans Cornelis (1648—1772), holad. 
m alíř, žák K ašpara  de W itte a Jakuba  
van Arthois.

H uysm ans Joris Karl (1848—1907), 
franc. spisov. Jeho lite rárn í počátky 
jsou naturalistické; později přešel v de
kadentní symbolismus. Napsal: En routě 
(1895), A Rebours (1884), Les Soeurs Va- 
tard  (1879), La Biévre (1890), Lá-bas 
(1891), La Cathédrale (1898), Pages catho- 
liques (1899), L’Oblat (1903), Les Foules 
de Lourdes (1906). Do češtiny: K atedrála 
(B. Stefanová, 1912), Na ruby (A. P ro 
cházka, 1913), Den ze dne (A. Procházka, 
1913), M arta (L. Holdanová, 1919), Tam 
dole (Ot. Levý, 1920).

H uysum  Jan  van (1682—1749), nizoz. 
malíř, pův. k ra jinář , později mal. kvě
tiny.

H var (ital. Lesina, ve starověku Pha- 
ros), dalm. ostrov (od 1920 ke král. Jugo
slávii), okr. Split, mezi ostrovy Bračem 
a  Korčulou, 287 km 2, asi (1920) 21.000 ob., 
vápenc. hory (Sv. Mikuláš, 633 m). Mírné 
podnebí dovoluje, že se zde daří svatoján. 
chléb, pomoranče, fíky, olej a víno. Srbo- 
chorv. obyv. (z r. 1910 20.943) živí se 
rybolovem, výrobou rozmarin. esence a 
lám áním  kamene. Nejobydlenějším m í
stem  je Starigrad, hlav. m. IL, (1920) 
2050 obyv., sídlo biskup., dvě pevnosti, 
dóm, benát. arsenál, františk. klášter, 
loggia z r. 1540 (nyní lázeň, dvorana). 
H., 997 dobyt Benátčany, 1358—1420 patřil 
k Uhrám, 1814 připadl s Dalmacii Ra
kousku.

Hvězda, o. v Č., okr. Slaný, 348 č. ob.
Hvězda u Police n. Met., oblíbené vý

letní a poutní místo n a  vrchu 667 m

n. m., z něhož k rá sn á  vyhlídka do ro- 
inant. okolí sm ěrem  k Broumovu a Po
lici. Na vrchu kaple Dienzenhoferova 
z r. 1733 s hvězdou, později zrušena a 
1855 znovu vysvěcena a pouti obnoveny.

Hvězda, bývalý lovčí zámek u Li
boce (Praha), skvost umění renesanční
ho. Založil jej r. 1555 arcikníže Ferd i
nand, té doby místodržící v Čechách. 
P ráce řídili: Juan  M aria de Speciecasa, 
pak  H anuš Tiroll a Bonifác W olm uth. 
Štukatérskou výzdobu pořádali od r. 
1556—1563 Giovanni de Spatio a Pietro 
Ferrabosco. Ferd inand  zde chystal byt 
své choti Filipině Welserové. V přízem- 
ku se zachovaly výtečné stropy, v p rv 
n ím  a d ruhém  patře  není žádné ozdoby, 
přesídlilť arcikníže r. 1566 do Inšpruku  
a na výzdobu těch poschodí více ne
došlo. Ve válečných dobách 17. a 18. st. 
budova zpustošena, sloužila od r. 1780 
do r. 1874 za p rachárnu . Po p řev ra tu  <zde 
legionář, museum.

Hvězda (Morgenstern), bicí zbraň s tře 
dověká, koule, pobitá železnými hroty a 
zavěšená řetězem n a  dlouhé násadě, jako  
cep; užívaná též v husitském  vojsku.

Hvězda Jarom ír, pseud. Tob. Eliáše.
Hvězda z Vicemilic Jan , příjm ím  

Bzdinka, he jtm an  táborský, f. 1421 na 
n áv rh  Jan a  Želivského zvolen nejvyšším  
hejtm anem  v Praze, ale již 1422 opět se
sazen, roztrpčen proti P ražanům , spojil 
se s Bohuslavem  ze Švam berka; pokusil 
se bezvýsledně zmocniti se P rahy , spojil 
se pak se žižkou, s nímž táh l n a  Plzeň a 
zmocnil se 13. VI. 1424 h radu  Ostroměře. 
Po sm rti Žižkově velel Táborům, dobyl 
s Boh. ze Švam berka N ym burku a 
31. III. 1423 po druhé se pokusil zmocnit 
se Prahy , opět bez úspěchu; táhl pak 
přes Slané před Vožici, kde byl v září 
1425 raněn  a zemřel koncem ř í jn a  v le
žení před Kamenicí.

H vězdárna (observatoř, lat.), ústav  pro 
astronom ická pozorování a  m ěření. Dří
ve zřizovaly se pro pozorování hvězd ob
servatoře n a  vysokých věžích, ale v 18. 
stol. se poznalo, že vysoké budovy trp í 
nepravidelným  kolísáním  a neste jnom ěr
nou teplotou, pročež jsou velmi v ra tkým  
stanovištěm. Dnes staví se hvězdárny 
nízko a  pokud možno každý nástro j sám  
pro sebe. Zařízení hvězdáren jest velmi 
rozmanité, podle toho, jsou-li určeny pro 
m ístn í měření, neb pozorování astromet- 
rická neb astrofysická. Astrofysické ob
servatoře vznikají až koncem 19. stol.;* 
starší hvězdárny byly zařízeny jen pro 
astrom etrii. Moderní ústavy věnují se 
však oběma astronom ickým  disciplinám. 
— Hvězdárny bývají stavěny n a  místech, 
k te rá  připouštějí volný rozhled a  m ají

14*
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pravidelné vzduchové vrstvy. Je to oby
čejně rovina nebo m írn á  pahorkatina, 
vzdálená prachu, kouře a  otřesů. P řík lad  
m oderní hvězdárny jest observatoř ber
línské university  v Babelsberku, vystavě
ná  1913. Budova obsahuje služební m ís t 
nosti, m ístnost pro hodiny a měřiče času, 
knihovnu a  pracovnu. Pod kopulí, k terá  
dominuje budově, jest um ístěn  odleva 
doprava astrograf od Tópfer-Steinheila, 
sestávající ze dvou fotografických dale
kohledů, m ající p rů m ěr 40 em, vzdále
nost ohnisek 5,5 m, a z hledače stejně 
dlouhého, m ajícího p rům ěr 30 em; upro 
střed kopule stojí 65cm refraktor, za ním  
pak re frak tor od Repsold-Zeisse (průměr 
31 em, vzdál, ohnisek 5,1 m). Nástroje 
hvězdárny jsou postaveny každý na  zvi. 
podstavci, přím o v zemi zapuštěném. 
Zrcadlový teleskop (zobrazený n a  tabul
ce: Astronomické přístroje) jest uložen 
v kopuli o p rů m ěru  15 m, k te rá  jest ob
klopena pracovnami, laboratořemi a  m íst
nostmi pro další přístroje. Veškeré p ř í 
stroje jsou odděleny od zdí budovy, spo
čívají na  sloupech. Refraktor spočívá na 
železných sloupech 8 m dlouhých; vzdá
lenost jeho ohnisek činí 10,4 m. Aby po
zorovatel mohl pohodlně pracovati, jest 
podlaha pohyblivá do výše; pohyb způ
sobují elektromotory, k teré otáčejí i k u 
polí, jež jest rovněž pohyblivá.

Misto Objektiv Zrcadle 
v em

Výška nad 
mořem

Albany — — 40
Allegheny 76 76 370
Ann Arbor — 95 285
Arequipa — — 2451
Bergedorf 65 125 35
Babelsberg 65 125 80
Bonn — — 62
Břemen — — —

Breslau — — 147
Cambridge — 91 28
Curych — — 468
F ran k fu rt  n. M. — — 121
Greenwich 71 76 47
Heidelberg — — 570
Johannesburg — — 1806
Kodaň — — 14
Kodíkanal (Madras) — — 2334
Meudon 83 100 162
Moskva — — 142
Mount H am ilton 91 91 1283
Mount Wilson — 258 1731
Neapol — — 164
Paříž — 120 59
Potsdam 80 — 97
P rah a — — 197
Pulkova 76 — 75
Quito — — 2864
Rím (Vatikán) — — 100
Tacubaya — — 2322

M í s t o  Objektiv Zrcadlo Výška nad
v em mořem

Viotoria — 184 229
Vídeň 69 — 240
W ashington — — 82
W illiam s Bay 102 — 335
Hvězdářské přístroje, Q* astronom ická 

zařízení.
Hvězdářské značky, o* astronomické 

značky.
Hvězdářský měsíc, O* astronomický 

měsíc.
H vězdářský rok, o* astronom ický rok.
Hvězdářství, astronomie.
Hvězdice, mořské hvězdy (Asteroidea), 

mořští ostnokožci těla plochého, shora 
dolů stlačeného, tvaru  pětipaprskovitě 
hvězdicovitého. Na spodní s traně  každé
ho paprsku  rýha. Soustava vodních cév 
kruhovitě kolem jícnu, k terý  nachází se 
ve s tředu  spodní strany. Cévy se rozvět
vují do paprsků. Podél těchto větví vy- 
chlipují s tažitelné váčky s příssavnou 
deštičkou n a  volném konci rozšířené. 
Různou náplní vody ve váček mohou tyto 
„nožičky11 do různé délky se na tahovati 
a se zachycovati a  tak  hvězdice s m ísta 
na m isto po dně m ořském  pom alu se po- 
hybovati. Rozmnožují se pohlavně i dě
lením. Živí se měkkýši.

Hvězdičky, jako distinkce (o*) u voj., 
jsou zavedeny v mn. a rm ádách  (rak., ital., 
čsl.; ve franc. u gen.); nosí se n a  ru k á 
vech, límci, náram eníc ích  nebo n a  čepici.

Hvězdná m apa zobrazuje nebeskou 
oblohu a jest právě ta k  zhotovena jako 
m apa zeměkoule. P rvní h. m. vznikla 
v XVI. stol.

Hvězdnatec zubatý (llacquetia  epi- 
pactis), m alá  bylinka okoličnatá s bez
listým 1—2 dm vysokým stvolem, který 
nese n a  vrcholku strboul žlutých kvítků, 
podepřený nažloutlými listeny, že celek 
činí dojem jediného velkého květu. 
U nás pouze ve střední a  východní 
Moravě.

Hvězdnice (Aster), byliny vytrvalé, 
složnokvěté, se s třídavým i listy, s úbo
ry o střechovitém  zákrovu. Kvítky obvo
dové m ívají jen koruny jazykové a  jsou 
jinak  zbarveny nežli kvítky v terči, k te 
ré m ají  koruny trubkovité. Zlatovlásek 
(A. linosyris), kvítky  v celém úboru pou 
ze trubkovité, zlatožluté. H. horn í (A. al- 
pinus) vzácná z čedičových ska l (Ralsko, 
Bořen, Bezděz), H. bažinná (A. tripolium) 
květy v paprsku  lilákové n a  bažinných 
lukách v jižní Moravě, světle fialová 
h. chlum ní (A. amellus) a  nam odralá  h. 
v rbolistá (A. salicifolius). Některé severo
am erické d ru h y  s vysokou la tnatě  větve
nou lodyhou až 1 m  dlouhou vytvořily
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v zahradní ku ltu ře  formy, které se n e 
dají dobře lišiti, novobelgickou a Lam ar- 
ckovu. Podobné h. čínská (Callistephus 
chinensis) obecně „as tra11 zvaná, přešla  
u n ás  v k u ltu ru  zah radn í velm i oblíbe
nou. Velké úbory m ají  žluté terče a  mo
drý paprsek, pěstu jí se však i v jiných 
barvách, plnokvěté a  velkokvěté. „Chry- 
santhem ové“ či „kometové11 dosahují úbo
rů  až 15 em v prům ěru .

Hvězdný katolog, obšírný seznam všech 
určených stálic, obsahující přesné jich 
postavení souřadnicem i, jejich velkost, 
barvu  a spektrum , v lastn í pohyb, atd . 
P rvn í h. k. sestavil H iparchos (Q*) a  ob
sahoval asi 1.080 hvězd. Pozdější h. k. 
(Lalandeův, Argelandrův) m ají již da ta  
o statisících hvězd. Zvláštní h. k. tý 
ka jí  se mlhovin. V poslední době p ra 
cuje přes 20 hvězdáren na  fotografické 
m apě nebes, k te rá  m á n ah rad it i  h. k. a 
bude obsahovali několik  m ilionů stálic.

Hvězdokupa, kulovitá  sk u p in a  stálic 
(asi 80), mající s třed  ve Střelci.

Hvězdonice, o. v ň., okr. Benešov, 181 
č. ob. Žel. ruda, šroubovna.

Hvězdoňovice, o. n a  Mor., okr. Třebíč, 
155 č. ob.

Hvězdov (Iloflitz), o. v Č., okr. Č. Lípa, 
562 ob. (55 č.). B rus írna  skla; zřícenina 
h radu Ralska n a  stejnojm . kopci.

Hvězdopravectvi, a* astrologie.
Hvězdosloví, n a u k a  o pojm enování 

hvězd a  souhvězdí.
Hvězdovci (Gephyrea), sk u p in a  živo

čišná, o níž se tvrdilo, že tvoří přechod 
mezi ostnokožci a kroužkovaným i červy. 
Dnes považují se za pozměněné červy 
kroužkovité. Mají volně plovoucí larvu 
Trochophoru. Tělo hvězdovce podobá se 
většinou podélnému vaku, jenž obsahuje 
uvn itř  nečleněnou d u tin u  tělní, v níž je 
bohatě v inuté  střevo. P ři pobřeží A tlan 
tického oceánu a  m oře Středozemního 
žije zeleně zbarvená Bonellia viridis 
Rol- s dlouhým  rypákem , jenž se vpředu 
štěpí ve dva  postranní laloky. Otvor ř i t 
ní leží n a  zadním  konci těla. 1—2 m m  
dlouzí samečkové plovou volně, obrvené 
larvy podobné ploštěnkám . V dospělosti 
žijí v děloze samičky, k te rá  je zároveň 
nositelkou i hostitelkou m alého samečka.

Hvězdy, souborný název nebeských tě 
les mimo slunce a měsíc, tedy stálic, 
planet, komet, atd. (Q* tyto).

z Hvězdy Jan, pseud. Ja n a  J indřicha  
Marka.

HVH., značka V ladim íra  H urbana, ev. 
fa ráře  ve Staré Pazové, slov. spisovatele, 
jenž v poslední době proniká  do s ta ré  
vlasti hlavně svými divadelním i hram i.

Hviezdoslav, vl. jm. Pavol Országh. 
(* 2. II. 1849 v Hor. Kubíně, f  8. XI. 1921

tamtéž), největší slovenský básník. S tu 
doval v Miškovci a  Kežmarku, kde bás
nil m aďarský, pak  v Prešově n a  p rávn i
cké akademii, kde probuzen národně, vy
stoupil v a lm anachu  Napřed (1870). Půso 
bil jako advokátní osnovník na  různých

Hviezdoslav.

místech a  vstoupil p ak  do s tá tn í  služby, 
ale nem oha  snésti m aďarského útisku,, 
otevřel si p ak  sam ostatnou  advokátn í 
kancelář v Náměstově. P am á tn á  je jeho 
účast n a  květnových slavnostech v P ra z e , 
r. 1918. Pěstoval lyriku, epiku i d ram a, 
vynikl však nejvíce jako epik svými 
rozsáhlým i skladbam i H ájnikova žena 
(1884), Ežo Vlkolinský (1890) a  Gábor 
Vlkolinský (1897—99). Všímá si hlavně 
života oravských  hora lů  a  zem anů. S lu n 
ný h um or odráží se v idylce Na obnócke 
(1899) a v básni B útora a Čútora (1888). 
V lyrice opěvuje svou m atku , přírodu, 
ná rod  a Boha veršem  těžkým, p lným  
m etafo r a  výrazů  vzatých z řeči lidu, 
takže je m nohde nesrozum itelný méně 
vzdělaném u čtenáři. Proto také jeho 
skladby se nestaly  vpravdě m aje tkem  
národa. Jsou to: cyklus Žalmy a hymny, 
Sonety (1886) a h lavně Letorosty (tři 
cykly). V duchu Nerudově, k  něm už se 
rád  hlásil, jsou psány  Prechádzky jarom  
(1898) a Prechádzky letom (1898). R. 1919 
vydal ú tlý  sešitek Krvavých sonetů, p sa 
ných v letech válečných, v nichž žaluje 
n a  lidskou zlobu a  těší se z osvobození. 
Jako d ra m a tik  nem ohl se dostati n a  
velkou scénu a  proto i jeho d iv ad la  jsou 
více knižní. Je to především  Herodes a 
Herodias (1909), h ra n á  r. 1925 n a  b ra t i 
slavském  Nár. divadle. Také hojně p ře 
kládal se Shakespeara, Goteha, Puškina, 
Mickiewicze a  Madácha.

Hviezdoslavov, o. n a  Slovensku v okr. 
Šamorínském, sestav, z 22 domků, vznik
lý pozemkovou reformou a pojm enován 
po sloven, básn íku  Hviezdoslavovi.

Hvizdák, O* Mareca penelope Linn.
Hvizdák, pseud. Antona Bielka.
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Hvozd, o. v Č., okr. Královice, 245 č. ob.
Hvozd, o. na  Mor., okr. Litovel, 644 č. ob.
Hvozd, v pivovarnictví označuje budo

vu, v níž se provádí účelné odsušování 
surového sladu p ř i  stálé teplotě asi 60°. 
Jsou různé soustavy, h. obvykle stavba 
věžovitá. — H. tolik jako hluboký, hustý  
les, zvláště horský.

Hvozd Královský, na  Šumavě, O* ČSR.: 
Horopis, str. 255.

Hvozdec, o. v Č., okr. Hořovice, 528 č. 
obyv.

Hvozdec, o. n a  Mor., okr. Tišnov. 330 
č. ob.

Hvozdečko, o. n a  Mor., okr. Litovel, 201 
č. ob.

Hvozdění, sušení surového sladu na 
hvozdu.

Hvozdíček, Q* Tunica.
Hvozdík (Dianthus), rod květin vy trva 

lých s úhledným i květy, k teré m ají pod 
•trubkovitým kalichem  kalíšek  se šup i
novitým  listenem. Velmi rozvětvený rod, 
čítající 270 druhů , u nás  7 d ruhů . Větši
n a  d ruhů  ve Středomoří, u nás xerofilní, 
vyžad. suché, teplé stanovisko. H. k ro 
penatý  nebo slzičky (D. deltoides) s ko
runou karm ínově červenou, na  suchých 
lukách, h. lesní (D. silvaticus) s korunou 
nachovou, vzácnější, h. sivý (H. caesius) 
s korunou růžovou, (Z teplých skal ve 
středu Čech, h. perna tý  (H. plum arius) 
sivě ojíněný, vyrůstající z hustě  trsna- 
tých pníčků, vzácně se vyskytující h. 
pyšný (H. superbus) s květem  lilákové 
barvy, h. ozdobný (H. speciosus) z hor
ských hřbetů, kartouzek (H. Cartusiano- 
rum) s korunou nachovou, hojný n a  sk a 
lách a suchých lukách, h. tem norudý  (H. 
Pontederae) vzácně od Kutné Hory, h. 
svazčitý (H. arm eria) ve světlých lesích 
rozšířený. Původem  z jihu  h. b radatý  
(D. barbatus) pěstuje se u n á s  v za h ra 
dách  a zplaňující. H. zahradní (D. caryo- 
phyllus) pro k rásu  a  příjem nou vůni 
oblíbená květina  zahradní. Vypěstovány 
byly odrůdy  s květy ve všech barvách 
(vyjma žluté barvy). Velmi cenné velko- 
květé odrůdy z Klatov. H. čínský (D. 
chinensis) vděčná rostlina  zahradní 
s jednoduchým i květy.

Hvozdná, o. n a  Mor., okr. Holešov, 
857 č. ob.

Hvozdnica, o. n a  Slov., okr. Nová Baňa, 
611 čs. ob.

Hvozdnica, o. n a  Slov., okr. Velká Byt- 
ča, 606 ěs. ob.

Hvozdnice, o. v Č., okr. Hradec Král., 
219 č. ob.

Hvozdnice,, o. v Č., okr. P ra h a  Venkov, 
256 č. ob.

Hvozdno, o. v Č., okr. Týn n. Vit., 233 
č. ob.

Hvozno. 1. Oblast v Metohiji. srb. kraj 
v okolí m ěsta  Peče a Dečan. — 2. Bývalý 
k lášter „Mala S tudenica“, biskupství, za 
lož. sv. Sávou a roku 1381 povýšené na  
mitropolii, leží sev. od Peči n a  náhorn í 
planině.

Hvožďany, o. v Č., okr. Milevsko, 441 
č. ob.

Hvožďany, o. v Č., okr. Blatná, 586 
č. ob.

H yacint (f 1257 v Krakově), polský kř. 
svatý, dom inikán, b ra tr  blahosl. Česlava, 
m isionář mezi Poláky, Prusy, Rusy a 
Tatary, 1237 předst. k lá š te ra  v Kijevě; 
1594 prohl. za sv. Uct. 16. srpna.

H yacinth, drahokam , zirkon; o r ien tá l 
ním  hyacin tem  rozumějí klenotníci čer- 
venohnědé a medově žluté d rahé  k o ru n 
dy z B irm y a Ceylonu. Hyacintem n a 
zývají se též skořicově hnědý granát, 
idokras a červený křemen.

H yacin thus L. (hyacint), rod rostlinný, 
čítající asi 30 d ruhů , z čeledi liliovitých 
(Liliaceae). Pochází z vých. Středozemí a  
Orientu. Pro snadné pěstování stal se 
velmi oblíbenou ozdobnou květinou již 
v Řecku. Bohaté a  vonné květy přičinily 
se o jeho rozšíření po celé Evropě. Do
saženo bylo m noha forem barevných. 
Jsou to vesměs variace H. orientalis L. 
Malé hyacinty, H. am ethystinus L., azu 
rově m odrý a  řím ský  hyacin t (H. roma- 
nus) světle modrý, hodí se výborně do 
volné půdy. K pěstování n u tn á  je zem, 
prom íšená hovězím hnojem. Ze semene 

vypěstovaná rost
lina kvete čtvrtý 
až pátý rok. Z pří- 
datné oddělené 
cibulky (odnože) 

kvete již po 
3 letech. K nám  
transportu jí se 
z Holandska t ř í 
leté cibulky, k te 
ré se koncem září 
sázejí 8—10 c-m 
hluboko. Na zimu 
se cibulky v ze

mi přikrývají. 
Kvetou v dubnu
a květnu. Pěstují
se v květináčích, 
pak  sázejí se do 
pěkné země, do
bře promíšené sa 
zemi (nikoli po
pelem) tak, že po
nechá se jen ho

ření špičička cibulky vyčuhovat. Po 
zakořenění dají se přezimovat do su 
ché, chladná a temné místnosti. Teprve
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z jara , kdy vyrazí ji žtrýb 3—4 em vel
ký, dají se n a  světlo do teplé místnosti.

Hyady, nymfy oplodňujícího deště, 
dcery Atlantovy a Pleióny; oplakávaly 
svého b ra tra  H yanta, který byl na  lovu 
usm rcen hadem. Bohové je z milosti p ro 
měnili ve hvězdy. Odtud sk u p in a  5 hvězd 
v souhvězdí Býků (nejjasnější Aldeba- 
ran). Východ jejich znam enal dobu dešťů.

Hyakintos, lakónský bůh; podle řec. 
bájesloví syn krále Am ykla a Diomédy, 
miláček Apollónův a Zefyrův, byl Apol. 
při h ře  usmrcen diskem, jemuž Zefyros 
dal sm rtelný směr; z jeho krve vyrostla 
prý stejnojm enná květina (hyacint).

H yalina Schum. (skelnatka), patří 
mezi plže plícnaté (Pulmonata). Může se 
ještě zatáhnouti do svého domku. Po 
zději, kdy h ltan  vzroste, přední část se 
protáhne, tu skořápka sedí jen jako malý 
přívěsek na zadním  konci těla. Tedy 
během vývoje jedince zaniká skořápka.

H yalinní (řec.), sklovitý; h. hm oty z= 
průsvitné, aform ní; h. degenerace =  
choroba buněk při nádorech a v in 
fekčních nemocech.

Hyalit, O* opál.
Hyalitové sklo, černé sklo, vyrobené 

tavením  železné strusky, čediče, uhel
ného prachu, popelu z kostí nebo tave 
n ím  obyč. skla s kysličníkem  kobaltu, 
m anganu  n. železa (v urč. poměru).

Hyalocysta, označení pro buňky, jež 
spolu s chlorocysty skládají čepel listů 
u rostlin, patřících do třídy  rašelinníků 
(Sphagna). Hyalocysty jsou velké buňky, 
sloužící jako vodní nádržky. Na průřezu 
čepele vidíme, že vakovité hyalocysty 
jsou souměrně uloženy a dávají ch a rak 
teristický průřez, jímž označuje se vždy 
patřičná  skupina druhů.

Hyalografie (řec., psaní, tisk na skle), 
vyleptávání skleněných desek fluoro
vodíkem k účelům  tiskovým; vyn. Bro- 
meis a Bóttcher. Skleněná deska, p ř i 
pevněná n a  desce kovové, se potáhne 
vrstvou k leptání, do toho se vyryje 
kresba a  leptá fluorovodíkem, načež se 
povlak odstraní.

Hyalochromi8 (řec.), obrazy na  oknech, 
malované taveným i barvam i nebo n á 
podobné litografii.

Hyaloplasma, čirá tužší nepohyblivá 
vrstvička protoplasmy, jež u rostlin  tvoří 
stěny vakuol a bývá pak ještě pod bu 
něčným obalem. Podobně je tomu v říši 
živočišné. Ve skupině Protozoí (prvoků) 
je takováto h. na povrchu tělním  a po
něvadž nad  ní není žádného buněčného 
obalu, označuje se pak takováto živo
čišná buňka jako nahá  buňka. U P ro 

tozoí h. na  povrchu tělním  zove se také 
ektoplasmou.

H yas a ran ea  L. (krab pavoukovitý), 
žije na  severním  pobřeží Německa, 
v moři Středozem ním  a  Atlantickém 
oceáně.

Hyba (rostl.), Thujopsis Sieb a Zucc.
Hýbel, m alíř  v Praze, 1720.
Hýbeš Josef (1851—1921), pův. dělník 

tkalcovský, od r. 1880 redaktor časopisu 
Die Zukunft ve Vídni a r. 1881—1884 
redaktor vídeňských Dělnických Listů. 
Spoluzakladatel čes. soc.-dem. strany. 
V 1. 1897—1918 poslanec na říšském  p a r 
lamentu. Od r. 1920 senátor.

Hýbl F ran tišek  (1875—1929), profesor 
gymn. v Praze, historik. Sp.: Římské dě
jiny (1914—15), Světové dějiny starého 
věku, Dějiny B u lharska  (1930).

Hýbl Jan  (* 1786 v Čes. Třebové, f  1834 
v Praze), obrozenský překladatel li te ra 
tu ry  náboženské, povídkové a  d ram atic 
ké z -němčiny, redak to r časopisů Hyllos, 
J indy a  nyní; napsal Historie českého 
d ivadla (1816).

Hýbl Jaroslav, ing. Dr. (* 1882 v Kol- 
díně), profesor hydraul. stro jů  a strojn. 
chlazení na  č. vys. škole techn. v Praze, 
od r. 1917. Sp.: Základy m echaniky tepla
(1910), Vodní m otory 1922—27), Teplo 
(1926).

Hýbl Josef (1857—1925), český spisova
tel, textil, odborný učitel tkalcovské ško
ly v Ústí n. Orl.; hl. spis spolu s Augu- 
stinkem : N auka o m ateriá lu  tkalcov.

Hýbl J. B., pseud. Jur. Babky.
Hýbl Petr, řezač kamene v Praze 1605.
de Hýbla Theodor, pseud. Matěje Ba- 

hyla.
H ýbner Josef, Ing. (1839—1927), ředitel 

hornické školy v Mor. Ostravě; odborník 
v hornickém  strojnictví.

H ybrálec (Ebersdorf), o. v Č., okr. Něm. 
Brod, 665 ob. (214 č.).

Hybš F ran tišek  (* 1868), gen. ředitel 
Hypot. banky v Praze, vynikající hosp. 
a družstevní pracovník  republ. strany. 
R 1908 zvolen do sněm u; po převratě  byl 
členem revoluč. Nár. shrom. a potom zvo
len do senátu.

Hyby (Hybbe), o. n a  Slov., okr. Lipt. 
Hrádok, 2022 čs. ob. Chiov ovcí a hověz. 
dobytka. Krásný lipt. kroj.

H ydantoin, glykolylmočovina, C3H4N2O2, 
ureid, t. j. d u s ík a tá  sloučenina, odvo
zená z močoviny. Tvoří se silnou redukcí 
směsí a lloxanu  a  allantoinu kyselinou 
jodovodíkovou. Obsažen jest také ve š ťá 
vě řepy cukrové. Tvoří krystaly, tající 
při 220° C, ve vodě dosti rozpustné. Za
h říván  s barytovou vodou, dává kyseli
nu hydantoinovou.
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Hydantoinová kyselina, glykolurová 
kyselina, C3IÍ8N2O3, náleží rovněž mezi 
ureidy. Tvoří se rozkladem některých 
derivátů, n a  př. a llan to inu  barytovou 
vodou. Uměle byla vyrobena zahříváním  
močoviny s kyselinou aminooctovou. 
Tvoří k rysta lky  ve vodě i a lkoholu těžko 
rozpustné, tající p ř i  171°.

Hydathody, vodní póry, p růduchy u 
okrajů  listů  některých rostlin, kterým i 
se vylučuje přebytečná voda a podporuje

Podélný řez liydathodou 
listu Při mula si aensis.

proudění vody kořeny rostlině přiváděné 
i při zastavené transp irac i v noci. Vylou
čená voda v podobě třpytných čirých k rů 
pějí bývá označov. jako „rosa“ z ovzduší 
sražená. Často lze pozorovati u aronovi- 
tých, trav  (osení), lom ikam enu, kapradin , 
řeřišnice, kontryhelu  a  jiných rostlin.

Hydatidy (Cysticercus), boubele tasem- 
nic, q* tasemnice.

H ydatopyrogenní (řec.), vzniklý z tuh 
nu tím  rozežhaveného, vodní parou  im 
pregnovaného m agm atu ; n a  př. žula, 
syenit, d iorit a  pod.

Hyde, prům . m. v s.-z. Anglii, 33.450 ob. 
Kam enouhelné doly a velké přádelny 
bavlny.

Hyde Douglas (* 1860), irský učenec a 
spisovatel, od r. 1909 prof. n a  kat. univ. 
v Dublině.

Hyde P ark , velké sady v záp. části 
Londýna, rozlohy 160 km.

Hyde P arker, ang. adm irál, Q* Parker.
Hydnaceae (lošákovité), čeleď hub  

rouškatých (Hymenomycetineae), m a jí 
cích různě upravené ploďnice, k teré jsou 
hlavně kožité s  různě um ístěným  rouš 
kem, ale vždy n a  povrchu různě u p ra 
vených bodců. Čítají se sem rody Radu- 
lum  Fr. (stružák), H ydnum  L. (lošák), 
Calodon Quel. (krásnozub) a  Sarcodon 
L. (srnka, jelenice).

Hydnobolites, rod hub  z čel. Terfezia- 
ceae. H. cerebriformis Tul.,, m á bradavič 
naté plodnice nepravidelné,, svraštělé a 
velikosti lískového oříšku.

H ydnocarpus Gártn., rod Flacourtia- 
ceí s diótickými, také polygamními 
květy, v hrozen sestavenými. Semena 
jsou nepravidelného tvaru, ve schránce 
s dřevitou kůrou. Asi 25 d ruhů  v jižní 
Asii. Semen H. anthelm intica  P ierre  po
užívá se v Číně při svrabu a vyrážkách, 
také poskytuje jako semena Gynocardia 
odora ta  olej (gynocardialový olej). Se
men H. w ightiana Blume a II. venena- 
ta  Gártn. používá se v jižní Indii a  n a  
Ceyloně jako rybího jedu, jejich oleje 
používá se proti vyrážkám. Některé d ru 
hy H. poskytu jí tukový olej, k terý  se pod 
nesprávným  názvem  „kardam onový olej“ 
zpracovává na  m argarin .

Hydnoraceae, m alá  čeleď rostlin, p a 
třící do řádu  Aristolochiales; obsahuje 
parasity  kořenů akacií, Euphorbií a j. 
Rostou v centrální Africe. Podivné je 
jich květy s m asitým  okvětím vystupují 
z d řevnatých podzemních částí. Devět 
d ruhů  řadí se do dvou rodů (Hydnora 
Thunb., P rasopanche burm eiteri de 
Bary).

H ydnotria, rod hub lanýžovitých (Tu- 
berineae). V bukových lesích roste H. 
Tulasnei Berk., je menší, plodnice její 
silně laločnatá, uvn itř  ní chodby a  du 
tiny, jejichž stěny vystlány jsou souvis
lou vrstvou asků.

H ydnum  L. (lošák), houba patřící mezi 
Hydnaceae (lošákovité); m á  masité plod
nice. H. m ucidum  Gmel. (lošák slizký), 
má plodnice škraloupovité, bílé, po celý 
rok za vlhkého počasí vytváří plodnice. 
Žije n a  hnijícím  dřevě listnatých stro 
mů. Jedlý je 1. korálový (H. coraliides 
Scop.). Podobá se t rsů m  kuřátek . Hlavní 
větve člení se v množství bílých věté
vek, m ajíc ích  na  spodní s traně bičíko- 
vité hroty. Roste n a  odumřelých km e
nech. Z dalších jsou známé H. auriscal- 
pium (1. ouškatý), s hnědým  třeněm, 
ledvinovitým tm avým  kloboučkem, m a jí 
cím na  spodu dlouhé hroty. Roste na  bo
rových šiškách. H. im bricatum  L. m á 
masitý klobouk s hnědým i šupinami.

Hydol, sloučenina m ethylhexalinu 
s emulgující látkou, h u s tá  kapalina ; 
vyznačuje se značnou rozpouštěcí a 
emulgující schopností pro lá tky  jinak 
ve vodě nerozpustné.

H ydra (Hydrea), řecký ostrov v moři 
Egejském, 6 km  od vých. pobř. Argolidy, 
55-8 k m 2, skalnatý, neúrodný. Obyvatelé 
I-Iydioté, většinou Albánci (17.000).

H ydra (řec.), 1. vodní had, rozsáhlé 
souhvězdí jižní polokoule s 91 hvězdami 
prostým okem viditelné; 2. h. v zoologii 
nezm ar, sladkovodní polyp, v našich  vo
dách ve třech druzích žijící, jediný zá 
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stupce láčkovců u nás; 3. h. lernajská, 
v řec. bájesloví, netvor s 9 hlavam i, o* 
Herakles.

H ydracetam id (CH3. CH)3N2, p a tř í  m e 
zi sloučeniny nitrilové. Teoreticky lze jej 
odvoditi od am oniaku náhradou  vodíků 
dvojmocným radikálem  (CH3 — CH =)*H.

Hydracetin, acetylfenylhydrazin,
CII3 . COHN . NH . C„H5, 

tvoří lesklé bezbarvé krystalky, tající při 
128° C, rozpustné v alkoholu a v horké 
vodě. Jest jedovatý. Používá se ho v lé
kařs tv í jako p rostředku  bolest zm irňu jí 
cího a proti horečkám, zevně proti lu- 
pénce (psoriasis).

H ydractin ia  ech ina ta  Flem. (nezma- 
rovka ježatá), pa tř í  mezi polypy trubi- 
covité (Tubul-ariae). Celé’ svazky jich sedí 
na ztepilých polypech. Jsou velmi hojné 
v Sev. moři a  v A tlantickém  oceáně na 
pobřežních sloupech, vodních rostlinách, 
klepetech rak ů  a skořápkách  plžů. Počet 
jedinců označuje počet žahavých uzlíčků 
(též žah. buněk). B rán í často svým i ža- 
havým i vlákny  svého hostitele před ne
přítelem.

H ydraem ie (řec.), vodnatelnost krve.
H ydrachnidae, Q* vodule.
H ydrakrylová kyselina,

CH . OH . CH . COH, 
ethylenomléčná, /5-hydroxypropionová, 
propanol-(3-)kyselina (1). Vzniká oxy- 
dací trim ethylenglykolu a zmýdelněním 
vzniklého kyanhydrinu . Jest to hustá  
syrupovitá kapalina, zahříván ím  nebo 
působením zředěné kyseliny sírové z trá 
cející vodu a přecházející v kyselinu 
akrylovou.

H ydram iny, aminy, k teré mimo alko
holické skupiny obsahují ještě hydro- 
xylové skupiny jinak  vázané, n a  př. cho- 
lin (O*).

H ydrangea, rod z čel. Saxifragaceae 
(lomikamenovité). Jsou to keře až stro 
my ee vstříčným i listy jednoduchým i. 
Množství malých květů  složeno jest 
v laty  neb vrcholíky. Květy jsou čtyř- 
četné, okrajní jalové, avšak nápadně 
zvětšené, kalich zbarvený při zakrnělé 
koruně. Asi 40 d ruhů  roste ve vých. Asii, 
na H im alájích a v Sev. a Jižní Americe. 
V Evropě jsou pěstovány až 3 m  vysoké 
keřovité virginské hortensie, H. arbo- 
rescens L., s bělavými plodnými květy 
ve vrcholíku. Velkou kuželovitou latu 
bílou m á  H. pan icu la ta  Sb. (h. japonská). 
Některé květy jsou jalové a listy často 
po třech v přeslenech. H. opuloides Koch 
Ho-rtensia DC.) je pravou hortensií. 
Má eliptické listy, skoro bílé, slabě rů 
žové neb světle modré květy ve velkých

latách. Roste v Japonsku, severní Číně. 
H. Ahunbergii Sieb. (H. se rra ta  Dipp.) 
ve vých. Asii; jejím i listy n ah razu je  se

Pravá hortemfiic 
(Hydrangea opuloides).

čaj. H. pe ruv iana  Moric, a -ostatní jiho 
americké d ruhy  s japonskou H. petiola- 
ris F ranchet et Savat jsou okrasným i 
rostlinami. Hortensie kvete již po roce. 
Barva květů je závislá n a  chemickém 
složení půdy  (na množství železa).

H ydrant (z řec. hydor, voda), ve vodo
vodním potrubí pouličním výpustní p ř í 
stroj. P řím ým  připojením  hadice s h u 
bicí vypouští se voda potřebná k hašení 
požárů, kropení ulic nebo plnění stříka-

Obr. 1. Obr. 2.
Hydranty.

ček a voznic. P ři k rytých podzemních h. 
(obr. 1) jsou všechny jeho části pod 
úrovní ulice, při povrchních (obr. 2) vy
úsťuje vodovodní potrubí nad povrch 
ulice do sloupu, obyčejně se dvěma vý
pustním i otvory se šroubením k připev
nění hadic. Již při tlaku 3 atm. možno 
použiti p roudu vody přím o pro účely h a 
šení (ovšem jen s nízkým dostřikem), 
při tlaku  m enším  dodávají h. vodu s tř í 
kačkám. Požární předpisy žádají též 
um ístění h y d ran tů  v divadlech, tová r 
nách, biografech a pod., kde bývají u m í
stěny ve zdech s připojeným i hadicemi, 
stále pohotově pro případ požáru.
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H ydrarachna  globosa de Geer. (vodule 
kulovitá), roztoč (Acarina) ze skupiny 
vodulí (H ydracarina); je vodním živoči
chem. Charakteristické pro ni je, že p ři 
plování n a tahu je  první pár  noh, osta tn í
mi vesluje. Tělo m á červené.

H ydrargillit (gibbsit), nerost, hydro- 
xyd hlinitý; tvoří jednoklonné, hexago- 
nálně vypadající tabulky nebo sloupce, 
též vláknitý, zrnitý a šupinatý, nazele
nalý, nam odralý, načervenalý; jest obsa
žen v lateritu .

H ydrargyrum , a* rtuť.
H ydrastin , C2iH2iNO<,, alkaloid obsa

žený v množství 2.5—5% v kořeni vodil- 
ky kanadské  (Hydrastis canadensis), n á 
ležející mezi rostliny pryskyřníkovité. 
Získá se v podobě bílých, lesklých k ry 
stalků, tajících při 132° C. Svým che
mickým složením podobá se narkotinu. 
Snadno se rozpouští v benzenu a chlo
roformu, nerozpouátí se ve vodě. Oxy- 
dačními činidly se rozkládá n a  hydrasti- 
nin, ChHiiN0 2, a kyselinu opianovou, 
C10H 10O5. Tvoří také různé soli, z nichž 
nejdůležitější jest chlorid. Slouží v dáv
kách 0.015—0.03 g jako prostředek proti 
krvácení v ženském lékařství a ve formě 
m asti proti některým  kožním nemocem. 
Jest jedovatý.

Hydrastin in , C nH nN 02, vzniká oxy- 
dací hyd rastinu  (<Í Hydrastis); používá 
se při poruchách m enstruačních.

Hydrastis L., vo- 
dilka, rod rostl, z če
ledi RanunculaceL 
Jeden roste v Ja 
ponsku, d ruhý  v Se
ver. Americe. H. ca
nadensis L., s laloč- 
natým i listy, malé

zelenobílé kvítky.
Žlutě zbarvené ko
řeny obsahují h y 
drastinin. U nás se 
pěstuje n a  Moravě.

H ydrát celulosy,
tvoří se různ. způ
soby. Tak na př. p ů 
sobením louhu sod
ného na  bavlnu při 
mercerisaci, bobtná
ním celulosy komc. 
sol. roztoky, jako na 
př. chloridem zineč- 
natým  nebo zřeď. 
kys. SÍrovOU (při vý- Hydrastis canadensis. 
robě vulkanfibru  a Rostlina s kořenem  

pergamenového p a 
píru), rozem íláním  čisté celulosy za 
přítomnosti vody nebo srážením  vod
ných roztoků viskosy solemi kovo

vými nebo srážením  roztoku celulosy 
ve Schweizerově zkoumadle kyseli
nami. Svým složením je to vždy zbobt- 
na lá  celulosa, zadržující vodu jen m e
chanicky (koloidně vázanou). Liší se od 
celulosy větší vlhkostí, pevností, schop
ností p řij ím ati  lépe barviva a větší s tá 
lostí modrého zbarvení jodem. Slouží n a  
výrobu um ělých hmot, umělého hedvábí, 
celofánu a pod.

Hydráty, komplexní sloučeniny vody 
s jiným i sloučeninami. Dříve hydrá ty  
byly nazývány též sloučeniny kysličníků 
s vodou, které dnes nazývám e n a  rozdíl 
od h y d rá tů  hydroxydy, n a  př. sloučeni
na  kysličníku draselného s vodou psala 
se dříve K2O.H2O a nazývala  se h y d rá 
tem  kysličníku draselného, dnes ji píše
me KOH a  nazývám e hydroxydem  d ra 
selným. H ydrátem  je n a  př. sloučenina 
chloridu chromitého s vodou CrCla.6 H20, 
kterou jako komplexní sloučeninu píše
me [Cr(H20)fl].Cl3.

H ydrau lická  brzda, sam očinná brzda, 
zachycující a oslabující p rudké nárazy 
(hl. zpětný ná raz  děl po výstřelu). V p r in 
cipu jest to  válec nap lněný  kapalinou 
(voda, olej, glycerin), v němž pohybuje 
se těsně píst s několika  m enším i otvory, 
jimiž k apa lina  může protékati. P íst spo
jen pevně s částí, kde n as táv á  p rudký 
náraz, k te rý  m á býti tlum en. Při p ru d 
kém pohybu (nárazu) nemůže kapa lina  
tak  rychle přetéci otvory n a  d ruhou  s tra 
nu, a  tím  vzniklým  odporem se náraz a  
pohyb tlum í. Odpor tento je tím  větší 
čím prudčí je zpětný pohyb.

H ydrau lická  m alta, n a  rozdíl od t. zv. 
vzdušné m alty  tuhne i pod vodou bez 
přítom nosti kysličníku uhličitého. Její 
podstatnou součástí jest cement, k terý  
v podobě p rášku  vodu chemicky váže a 
tím  tuhne  na hm otu  kam eni podobnou. 
Vedle cem entu obsahuje ta to  m alta  ještě 
písek a po př. i vápno. Doba tu hnu tí  zá 
visí tu  na pom ěru cementu a  písku. Čím 
je větší množství cementu, tím  rychleji 
m alta  tuhne. Obyčejně obsahuje 2 až 
max. 6 d ílů  p ísku  n a  1 díl cementu. P ř i 
dán ím  vápna se zlevní cena malty. Pro 
vodní stavby užívá se často misto ce
m entů  umělých cem entů  přirozených, 
jako n a  př. t ra su  a j.

H ydrau lická  zdvihadla. O* zdvihadla.
H ydraulické motory, o* motor.
H ydraulické soutyčí, tyčové vedení, ve 

k terém  je vloženo koleno roury, které 
opatřeno písty. Tímto opatřením  možno 
naplněno kapalinou a n a  obou koncích 
tlak  jednoho sm ěru převésti v pokračo
vání jiným  zvoleným směrem. D ruhým  
takovým  kolenem, jehož p ísty  spočívají
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n a  pístových táh lech  prvého, možno uči- 
niti průběh trvalým .

H ydraulické vápno, u rčitý  d ru h  hube
ného vápna, k teré tuhne i pod vodou. 
Vyrábí se pálen ím  vápenců,, které obsa
hu jí  více než 5% jílu. Do obchodu při
chází v podobě kusů nebo prášku . Uží
vá se ho ku zdění do vlhkých základů.

H ydraulický  beran  (č. vodní trkač), 
zařízení, které dopravuje vodu do větší 
výšky, než jest její daný  spád. Děje se 
tak  živou silou vody, nabytou pohybem

Hydraulický beran.

ve zvlášť sestrojeném  potrubí podle vy
nálezu Montgolfierova z r. 1796 (viz obr.); 
b je ventil zatížený závažím  G, a D zpá
teční ventil propouštějící vodu do vzduš
ného válce W. Voda proudí od a  m alým  
spádem, vytéká ventilem  b, k terý  se 
vzrůstající rychlostí tekoucí vody uzavře. 
Tím přeruší se náh le  výtok vody, a ži
vou silou vody nárazem  otevře se ventil 
D, k terým  vn iká  voda do válce W, kde 
stlačuje vzduch. Ve chvíli k lidu uzavírá  
se ventil D, tlakem  závaží otevře se ven
til b. Stlačený vzduch ve W vytlačuje 
vodu do výtlačného potrubí. Po n árazu  
nastane  vždy rovnováha a  postup se zase 
opakuje. H. b. užívá se k zavodňování, 
zásobování vodou objektů továrních , ho
spodářských, nádraž í a pod., ležících ve 
vysokých polohách,, ovšem předpokládá 
vždy jistý  spád  tekoucí vody. H. berany 
jsou různých sestav, buď ssají nebo 
tlačí kapalinu, jednočinné, nebo dvoj
činné.

H ydraulický lis, sestro jený r. 1795 Jos. 
Bramahem, angl. inž. a mechanikem, je 
zařízení, k terým  možno docíliti vysoké
ho tlaku. Podstatnou  částí h. 1. je m a 
sivní válec, v němž pohybuje se p ís t  a 
o velkém průřezu  s  deskou b, k te rá  
stlačuje předm ěty vložené do prostoru  
cb. Pum pou s p ístem  o m além  průřezu  
d pum puje se voda potrubím  e do vál
ce. T lak mezi plocham i cb, je t ím  větší, 
čím větší je pom ěr prů řezů  obou pístů

(ad). Místo vody plní se potrubí e a  p ro 
story  pod písty  m inerálním i oleji nebo 
glycerinem. Lisovní válec bývá u m en
ších s tro jů  z bronzu, litiny (o silných 
stěnách  všude stejných), u velkých lisů 
pak  z lité  oceli a rm ované železnými

Hydraulický lis.

obručemi, s vložkou válce měděného. 
Tlaky docílené h. 1. jsou značné, 200.000 
—£,000.000 kg). H. 1. užívají se místo lisů 
šroubových k lisování, sena, slámy, ba 
vlny, lnu, šťáv. desek umělého kam ene, 
ke zvedání těžkých břemen, zkoušení 
pevnosti stavebních hm ot a  j. Též m no
hé stro je  pro zpracování kovů (lisování 
želez, kol, nýtování, vlnění a ohýbání 
silného plechu, lisy n a  dráty, roury, růz 
né dírkovače, nůžky n a  s tř íhán í plechu, 
'tyčí kokových a j.), jsou sestrojeny n a  
principu hydraulického lisu.

H ydrau lika  (hydrom echanika, řec.), ve 
fysice část mechaniky, pojednávající n a  
základě poznatků empirických o rovno
váze kapalin  (hydrostatika) nebo pohybu 
kapalin  (hydromechanika).

H ydravion (Wasserflugzeug, sea-plane), 
letoun, jenž může p ř is tá t  i n a  vodě a  je 
k  tom u účelu opatřen  plováky, místo 
obvyklých podvozkových kol. (o* letoun.)

Hydrazobenzol, C6 H6 NH . NH . Ca Hfi, 
vzniká z azobenzolu a s im ík u  am m on 
ného nebo zinkového prachu, voní po 
kafru, tvoří bezbarvé lístky, k teré  se 
snadno rozpouštějí v alkoholu a éteru; 
taje p ř i  131°; sodíkovou am algam ou m ě 
ní se v anilin, kyselinou solnou v iso- 
m erní benzidin.

H ydrazin  (diamid) H2N—NH2, jeho 
chlorid N2H4 . HC1 vzniká podvojným 
rozkladem m onochloram inu a  am m onia- 
ku. Chlorid p řidán ím  kys. sírové převe-
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de se v dobře krystalu jíc í s íran  
N2H4. H2SO4.

Destilací této  soli s  konc. roztokem hyd- 
roxydu draselného vzniká hydrazinhyd- 
rá t  N2H4 . H 20, olejovitá, n a  vzduchu sil
ně dýmající k apa lina  o spec. v. 1.03 při 
21°, vroucí p ř i  119° a  reagující alkalicky. 
Z tohoto h y d rá tu  bezvodý hydrazin  lze 
připrav iti  n a  př. zahříváním  s pevným 
hydroxydem  sodným. Bezvodý hydrazin 
za obyčejné teploty tvoří na  vzduchu 
silně dým ající olejov. kapalinu  o spec. 
Váze 1.011, k te rá  tuhne při 1.4°, vře při 
113.5°. Vyznačuje se silným  redukčním  
účinkem. Reaguje ochotně s kovy, na  
př. se  sodíkem poskytuje vysoce explo- 
sivní hydrazid  H2N—NHNa. Důležitým 
organickým  hydrazinem  je fenylhydra- 
zin (O*) H2N—N H . CoHs, k terý  p ř ip ravu 
je se redukcí diazobenzolu. Hydrazinu 
používá se v analytické chemii, k p ř í 
p ravě  azidu olovnatého a k synthese čet
ných organických sloučenin. Jeho soli 
jsou jedovaté.

H ydrazinová žluť (tartrazin), dehtové 
barvivo; p řip ravu je  se působením kyse
liny fenylhydrazinsulfonové n a  kyselinu 
dioxyvinnou; barví v lnu n a  žluto.

Hydraziny, organ, zásady, odvozující 
se od hydrazinu  (O*), obsahující v m o
lekule 2 mezi sebou vázané atomy dusí
ku; snadno podléhají oxydaci a redu 
ku jí  Fehlingův roztok. Dělíme je n a  p r i 
m árn í  a sekundárn í hydraziny podle 
toho, vznikly-li náhradou  jednoho nebo 
dvou atom ů vodíku na  témže atom u du 
síku alkoholickým radikálem. Podle toho, 
byla-li provedena n á h ra d a  alifatickým 
či arom atickým  radikálem , dělíme je na  
hydraziny alifatické, arom atické nebo 
smíšené. P r im árn í  alifatické hydraziny  
vznikaií z nitrozomočovin, arom atické 
redukcí diazolátek; podobně vznikají 
sekundárn í hydraziny z nitrosam inů. 
Hydraziny jsou tekuté nebo snadno ta 
vitelné lá tky ; alifatické rozpouštějí se 
ve vodě snadno, arom atické těžce, s ky 
selinam i tvoří krystalické soli. N áhra 
dou jednoho atom u vodíku n a  obou du 
síkových atomech hydrazinu  arom atic 
kým  radikálem  vznikají se sek u n d árn í
m i arom atickým i hydraziny isomérní 
hydrazolátky  (Q* azolátky).

Hydrazobenzol, C6 H5 NH . NH . C0 H5;
vzniká z azobenzolu n. nitrobenzolu a 
zinkového prášku , tvoří bezbarvé lístky 
a páchne po  kafru ; s kys. solnou dává 
isomerický benzidin.

Hydrazony, sloučeniny hydrazinu a 
jeho derivátů  s aldehydy a  ketony. Slou
ží hlavně k oddělování a  určování alde
hydů a ketonů, neboť vytvořují dobře 
krystalovatelné sloučeniny o určitých

bodech tání. Tak n a  př. působením h y d 
razinu n a  acetaldehyd tvoří se hydra- 
zon acetaldehydu podle rovnice:

CHaOH +  H2N . NH2 =
H20  +  CHaCH =  N . NHa 

nebo působením  fenylhydrazinu n a  ace 
ton tvoří se hydrazon acetonu:

(GH3)2CO +  H2N . NH (CeHfi) =
IIoO +  (CH3)2C =  N . NHC0H5.

H ydria (řec.), u Reků 
baňa tý  nízký džbán n a  
vodu, se dvěma uchy, 
s tře tím  uchem  na  n a 
lévání a vyprazdňo
vání.

H ydriadae, q* n e 
zmaří.

Hydridy, sloučeniny 
kovů s vodíkem. Tvoří 

Hydria. se p ř ím ým slučováním 
prvků, redukcí kovo

vých solí a pod. Náleží sem: hydrid 
draslíku, KH; jest to bílá krysta lic 
ká  látka, vyráběná přím ým  zahříváním  
draslíku  v atmosféře vodíkové. Vodou
se rozkládá n a  vodík a  hydroxyd d ra 
selný. H ydrid  mědi, CuH, vzniká půso 
bením vodíku na  žhavou měď. Na mokré 
cestě se získá, působíme-li kyselinou fos- 
fornou na  roztok modré skalice. Snadno 
se rozkládá. Hydrid sodíku, NaH, vyrábí 
se ste jným  způsobem jako hydrid  d ras 
líku a m á  také podobné vlastnosti. P á 
len n a  vzduchu shoří, vodou se rozklá
dá. H ydrid  vápníku, CaH2, vzniká uvá 
děním vodíku do roztaveného vápníku. 
Jest to bílá až šedá, zemitá hmota, k terá  
se působením  vody rozkládá n a  vodík a 
hydroxyd vápenatý. Proto se ho někdy 
používá n a  výrobu vodíku pro plnění 
balonů.

H ydrinden, C9H10,

/ \ . / CHa\
I I CH2,

n / 's c h , /
tvoří se z uhlovodíku indenu redukcí vo
díkem za přítom nosti niklu. Vyrábí se 
také syntheticky. Jest to k apa lina  vroucí 
p ři 176.5° C, hu tno ty  0.965.

H ydroarom atické sloučeniny, odvozují 
se od sloučenin arom atických addicí vo
díku. Tímto p řib rán ím  vodíku ztrácí 
sloučenina ch a rak te r  sloučeniny a rom a
tické. Tyto sloučeniny p a tř í  mezi t. zv. 
s loučeniny alicyklické, t. j. mezi slouče
n iny  s řetězcem kruhovým , avšak svý 
mi v lastnostm i podobným sloučeninám  
m astným  (alifatickým). Lze je rozděliti 
n a  deriváty  benzenu a  na  deriváty uhlo 
vodíků se dvěm a nebo více jádry  ben
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zenovými. Vyrábějí se tyto sloučeniny 
přím ou hydrogenací sloučenin a rom ati
ckých, t. j. působením  vodíku na  ben
zen a jeho homology za přítom nosti 
různých látek, v poslední době zvláště 
za přítom nosti t. zv. lá tek  kontaktních.

Hydrobates pellagicus Linn. (buřňák 
malý), p ták  z čeledi b u řň ák ů  (Procella- 
riidae). Má do rovna zastřižený ocas, 
peří smolně hnědé, n a  hlavě leskle čer
né; p láštík  černohnědý, prostřední kří- 
deln í k rovky jsou kalně bílé. Krycí péra 
ocasní, kostrčná a kořen rýdovacích per 
jsou bílé.

C6H5.CH:Nv
Hydrobenzam id /CH.CeHs.

CbHs.CH iN
Působíme-li delší dobu am oniakem  na  
benzaldehyd, povstávají bezbarvé k ry s ta 
ly h., ve vodě nerozpustné, jež se varem 
s kyselinam i štěpí opětně v  pův. složky. 
Jeho isomerem je jedovatý am arin , ve 
k terý  se mění zahříván ím  přes 120° C.

Hydrobenzoin, sym. difenylglykol, to- 
luylenglykol, C0H.,. C H O II. CHOH . C0H5; 
tvoří se při redukci benzoinu, redukcí 
silice hořkom andlové a  jako vedlejší 
zplodina při redukci benzaldehydu. P ř i 
chází ve dvou form ách jako hydroben
zoin, ta jíc í p ři 139° C, a  jako isohydro- 
benzoin, tající při 119 C°. Obě sloučeniny 
jsou opticky nečinné, isosloučenina dá 
se však íozštěpit ve dvě složky aktivní.

Hydrobiologie (řec.), n a u k a  o životě 
vodním; zahrnuje  nauku  o jednotlivých 
rostlinách a  zvířatech vodních, a jejich 
vztazích k fysikál. a chem. vlastnostem  
vody a nauku  o život, společenství vod
ních o rganism ů a  jejich závislosti na 
hydrografických a hydrogeograf. v last
nostech jejich okolí.

Hydroboracit, nerost, boritan  hořečna- 
to-vápenatý, tvoří bílou, p růsv itnou  hm o
tu, tv. 2; nachází se na  Kavkaze a 
u  Stassfurtu .

Hydxocelulosa, z ískává se působením 
zředěných kyselin za tep la  n a  celulosu. 
Je to v lastně sm ěs různých odbouráva- 
cích zplodin s celulosou nezměněnou. Má 
větší příbuznost k b-arvivům a  používá 
se jí k výrobě některých nitrocelulos, na  
umělé hm oty a umělé pryskyřice. P ř i 
chází v podobě bílého, drobivého prášku.

H ydrocephalus (řec. „vodní h lav a14), 
CX* vodnaté ní mozku.

Hydrocernlignon, CieHisOe, tvoří se re 
dukcí cerulignonu čili cedriretu směsí 
c ínu a kyseliny solné. Svým chemickým 
složením jest cerulignon tetram ethoxy- 
derivátem  di-p-difenochinonu. Zahřívá 

n ím  s kyselinou solnou štěpí se hydro- 
cerulignon dále n a  chlorm ethyl a  hexa- 
oxydifenyl.

Hydrocaris L. (voďanka), rod rostlin 
z čel. Hydrocharitaceae. Je ozdobou stře 
doevropských čistých a  klidných vod a  
charak terisován  druhem  H. morosus ra- 
nae L. (v. žabí). Nacházíme je ve společ-

VocEamka žabí. 
a) sam čí, b) sam ičí kvét.

nosti lekn ínů  a  stulíků. Okrouhlé plo
voucí lis ty  se srdčitým  spodem m ají 
rozměry asi 4 X 7 em a  jsou n a  dlouhých 
řapících na  k rá tkém  oddénku. Rozmno
žují se úžlabními výhonky. Květy jsou 
nažloutle bilé, jsou dvoudomé, rT oby
čejně 3, pak  jednomyslně vyrůsta jí 
z toulců, mezi dvěm a listeny. Plod je še- 
sfcipouzdrý, mnohovaječný, nepravidelně 
puká  a při tom uvolňují se sem ena sli- 
zem obdaná. Daleko častěji se množí 
vegetativně tak , že v letě vytvářejí ten 
ké výhony, zakončené růžicí listů, jež 
opět vytvářejí výhonky. Na podzim vy
tvářejí pevné, uzavřené „zimní pupeny14. 
Tyto k lesa jí ke dnu, přezimují, z ja ra  vy
tvářejí růžici listů, v jejichž pletivu 
vznikají vzdušné d u tiny  a rostlina  se 
vznese k povrchu. Často pěstu jí se 
v akváriích.

Hydrocores, o* ploštice vodní.

Hydrocotyle L. (pupečník), rod rostlin 
z čel. Umbelliferae (okoličnaté). Ponej
více obyvatelé vod, m alé  byliny se štíto- 
vitými listy. Bělavé, úžlabní, chudé 
strboulky jsou tvořeny n epa trným i kv ít 
ky. Asi 80 druhů, patřících většinou již
ní polokouli. U nás je H. vulgaris  L. 
(p. obecný) v rašelin ištích  a  s la tinách 
Je to drobná, vy trvalá  bylinka, s niťo- 
vitou lodyhou, k te rá  se plazí mezi t r a 
vou, zakořeňuje m ísty a tam  vyrůsta jí 
dlouhé řapiky, nesoucí listy. Dvojnažky 
jejich jsou bez siličných k aná lků  nebo 
jsou zmíněné v žebrech.

Hydrocybe Fr. (vodnatka), rod hub 
z čel. Agarigaceae (h. bedlovité, lupena- 
té). Houby menší velikosti, klobouk do 
sti masitý, vodnatý, za  vlhka jinak  zb ar 
vený než za sucha. H. acu ta  Pers. (v.
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špičatá) m á  klobouk kuželovitý, přes 
1 em vysoký, průsvitný, žlutě hnědý, za 
sucha bělavý. Pavučina bílá, pomíjivá. 
Roste ve vlhkém  lesním mechu.

Hydrodictyon Roth. (vodní síť), rod ze
lených řas  (Chlorophyceae) s jedním  d ru 
hem  H. u tr icu la tum  Roth. (=  H. reticu- 
la tum  Lag.). Tento tvoří vakovité sítě 
z cylindrických buněk. Rozmnožují se 
nepohlavně rozpadem jednotlivých bu 
něk v tisíce zoospor, které se v m a te ř 
ské buňce pohybují. Jakm ile m ateřskou 
buňku opustí, ztrácí pohyb a  sdružuje 
se v kolonie síťovité, jež rostou. Pohlav
ní rozmnožování počíná vytvářením  
množství m alých gametů, které otvo
rem buněčné stěny vystupují. Tyto se 
ponejvíce \po páru  spojují a vytvářejí se 
z n ich  m alé kulovité buňky (zygoty) 
s tlustou m em bránou. Ze zygotů povstá
vá 2 až 5 nepohlavních jedinců, dáva jí 
cích původ mladé síti. Pohlavní rozmno
žování s nepohlavním  nestřídají se p ra 
videlně. Způsob rozmnožování zájvisí na 
potravě, teplotě, světle atd.

Hydrodictyaceae, m alá  čeleď sladko
vodních zelených řas. B uňky jsou nepo
hyblivé, neschopné prostého dělení, sdru-

Hydropul&or.
1. Kus staré vodmi sité.

2—4. Vývoj sitě uvnitř buňky.

žují se v pevné kolonie v typickém pořa 
du. Rozmnožují se zoosporami, které již 
v matečné bláně pozbvvají pohybu. Jak 
mile se ty to  z matečné blány uvolní, se
řazují se hned v novou kolonii. Zůstává 
tu  vytváření zygot spájením  gamet. Se

řazováním  většího počtu buněk v plošný 
terč vznikají ozdobné kolonie, jejichž 
okrajn í buňky vybíhají v laloky nebo 
růžky.

H ydrodynam ický odpor, o* proudění 
kapalin.

H ydrodynam ický tlak  jest p řírůstek  
n. úbytek tlaku  hydrostatického, vznik
lý při pohybu (toku) kapaliny, Q* p a ra -  
doxon hydrodynamické.

H ydrodynam ika (hydromechanika), Qa 
též hydraulika.

H ydroelektrická lázeň, O* elektroléčba-

Hydrofan, o* opal.

Hydrofobie (řec.), odpor k vodě, štíti- 
vost vody, příznak  při vzteklině psů i 
u člověka, provázen bolestivě křečovitým 
stažením  svalstva hltanového. Podobně 
n as táv á  i při tetanu, hysterii a  zánětu 
mozk. b lan  a j. při pouhém  spatření 
vody, pomyšlení ina vodu nebo pokusu 
polknouti vodu.

Hydrofon, vodní telefon, spojený s m i
krofonem a udávající z veliké dálky zvu
kové vibrace, šířící se pod vodou. Zvu
kové vlny zdroje se zachycují přijím ačem  
ve formě rybího tělesa, taženého za lodí 
tak, aby ho pohyby vrtule nerušily, ve
dou se dále drátem  (kábelem) do m ik ro 
fonu n a  lodi, z něhož je lze poslouchati 
až n a  40 km. „Usm ěrněním 14 sluchátek 
lze rozeznat i vlny narážející kolmo, šik 
mo nebo po délce pohybu lodi, takže lze 
timito „zvukom ěrstvím 44 určiti sm ěr i 
vzdálenost zdroje zvuku od lodi. Za svět. 
vál. p řís tro jů  těch užíváno hojné k lo- 
kalisaci ponorek.

Hydroftálové kyseliny tvoří se větši
nou redukcí kyselin ftalových. Jest zná
mo 5 různých kyselin dihydroftalovvch, 
4 tetrahydroftalové a 2 hexahydroftalové 
kyseliny. Kyseliny dihydroftalové vzni
kají z kyseliny ftalovó další addicí vo
dí; ků. Z kyseliny o-ftalové tvoří n a  př. 
přím ou redukcí am algam ou sodíkovou 
v alkalickém  prostředí 2 různé kyseliny, 
lišící se od sebe polohou dvojné vazby. 
Od p-kyseliny (tereftalové) možno odvo- 
diti 4 různé isomery. Kyseliny te trahyd 
roftalové (orto) jsou možné 4 různé ky 
seliny, odlišné opět polohou dvojné vaz
by, v řadě  m eta  známe 3 isomery, v řadě  
p a ra  znám e 2 isomery. Tyto kyseliny 
vznikají redukcí kyselin ftalových nebo 
další redukcí kyselin dihydroftalových. 
Kyseliny hexahydroftalové (cyklohexan- 
dikarbonové) vznikají tak též  hydrogenací 
příslušných kyselin benzendikarbono- 
vých. Mnohé z nich dají se rozštěpiti ve 
dva stereoisomery.
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Hydrofyta, vodní rostliny.
Hydrogenisace, hydrogenace, addice 

vodíku n a  sloučeniny organické, obyčej
ně za přítom nosti látek, které tuto reakci 
u rychlují. Dříve, jakožto katalysátoru , 
užívalo se platinové černi, později růz
ných s íranů  (Ag, Cu), v poslední době 
pak podle způsobu Sabatier-Senderenso- 
va užívá se jemně vyredukovaného p ráš 
kového niklu, po př. i jiných práškových 
kovů (t. zv. způsob kontaktní).

Hydrogenit, sm ěs natronového vápna  a 
ferrosilicia; slouží k výrobě vodíku su 
chou cestou.

Hydrogenium, Q* vodík.
Hydroglisseur, O* hydroplan.
H ydrografický pap ír (řec.), pap ír  psací, 

napuštěný  roztokem červené krevní soli 
nebo odvarem z duběnek, po osušení 
přetřen  jem ným  práškem  kalcionov. sí
ranu  železnatého. Písmo, na  tento papír 
psané čistou vodou, zčerná nebo zmodrá.

Hydrografie, část fysikál. zeměpisu, 
k te rá  se zabývá rozšířením vody na  po
vrchu zem. Obyč. se jako její části roze
znávají: potamologie, n au k a  o řekách, 
limnologie, n au k a  o jezerech a oceáno
grafie, n auka  o mořích.

H ydrocharitaceae (vodaňkovité) jedno- 
děložné rostliny z řádu  Helobiae, asi 
80 d ruhů  s jednodomými, trojčetnými 
květy, často z vnějšího kalichovitého a 
vnitřního korunního kruhu , mnoho ty 
činek, 2—15 srostlých plodolistů. Ponej
více sladkovodní rostliny (Helodea, Val- 
lisneria, Stratiotes, Hydrocharis).

Hydrochelidon, O* rybák.
H ydrochinon (p-dioxybenzol), 

CflH4(OH)2,
vzniká suchou destilací kyseliny chinové

nebo redukcí chinonu; tvoří bezbarvé 
krystaly, rozpouští se nesnadno ve s tu 
dené, snadno v horké vodě, v alkoholu 
a  éteru, chu tná  sladce, taje při 169° a je 
redukčním  činidlem. Jeho alkalický roz
tok hnědne na vzduchu, chloridem žele- 
zitým, mění se v chinhydron. Ve foto
grafii používá se jako vývojka.

Hydrokávová kyselina, C0H10O4, vzniká 
redukcí kyseliny kávové am algam ou so
díkovou. Tvoří bezbarvé, ve vodě roz
pustné krystalky, tající při 139° C. Roz
tokem chloridu železitého barví se in ten 
sivně zeleně, působením sody přechází 
toto zbarvení v temně červené.

H ydrokotarnin , Ci2Hi5N 03, náleží mezi 
alkaloidy. Tvoří se štěpením narkotinu  
p řehřá tím  s vodou, zřeď. kyselinou síro 
vou nebo barytovou vodou. Jest vedle 
jiných alkaloidů obsažen v opiu. Taje při 
55° C, při 100° se rozkládá.

H ydrokum arová kyselina,
/OH 

C9H10O3, C<jH4v
CHa. CH«. C02H 

přichází jako kyselina orto, m eta  a para . 
Kyselina o-kumarová, melilotová, tvoří 
se redukcí kum arinu  a jest obsažena 
v komonici lékařské (Melilotus offici- 
nalis). Taje při 83° C. Kyselina p-hydro- 
kum arová, p-hydroxyfenylpropionová, též 
kyselinou floretinovou zvaná, tvoří se 
hnitím  tyrosinu a jiných bílkovin. Jest 
také štěpným  produktem  floretinu. Tvoří 
jednoklonné krystalky, tající p ři 129° C.

H ydrolith, hydrid  vápníku, CaH2. Vy
rábí se uváděním  vodíku do roztaveného 
vápníku. Jest to bílá až šedá hmota, 
rozkládající se působením vody na h y 
droxyd vápenatý  a  vodík:

CaH2 +  HoO =  Ca(OH)2 +  Hz:
Z 1 kg hydro lithu  tvoří se asi 1000 1 vo
díku. Používalo se ho hlavně dříve na  
výrobu vodíku pro plnění balonů.

Hydrologie (řec.), n auka  o vodě, jejich 
vlastnostech a prak t. užití (hydrodyna
mika, hydrostatika).

Hydrochoerus capybaia , o* plavoun 
veliký.

H ydrologium  (řec.), vodní hodiny, k te 
rým i se měřil čas množstvím vyteklé 
vody. Objevují se již ve s tarém  Egyptě 
kolem r. 1400 př. Kr.

Hydrolysa, rozklad sloučenin působe
ním vody. Velká část látek organických 
i anorganických rozkládá se často za p ř í 
tomnosti vody a po př. i j iných látek 
tak. že přijím ají nejprve 1 nebo více m o
lekul vody a pak se štěpí na 1 nebo více 
sloučenin. Zvláště snadno rozkládají se 
sloučeniny slabých kyselin, po př. s la 
bých zásad. Tak na  př. kyanid draselný
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ve vodném roztoku pouští kyanovodík 
podle rovnice:

KCN +  H20  =  KOH +  HCN.
Hydromagnesit, nerost, vodnatý, zása

ditý uhličitan hořečnatý, tvoří bilé koso- 
čtverečné krystaly.

Hydrom antie (řec.), věštění z vody, 
známé a provozované již ve starém  
Orientě, pak i v Řecku, doposud v Arábii, 
Persii a Egyptě. Dříve též věštecké chrá 
my pro hydrom antii.

H ydrom echanika, o* m echanika.
H ydrom etalurgie, o* měď.
Eydrom etr, a* dešťoměr.
H ydrom etra  stagnorum  L. (vodoměrka 

štíhlá), pa tř í mezi ploštice (Hemiptera) 
do skupiny vodoměrek (Gerridae). Je 
v Evropě velmi rozšířená, je tenká,
9—12 m m  dlouhá, h lava je dopředu kyjo- 
vitě ztluštělá, nem á vedlejších oček, 
velmi dlouhé nohy, barva  těla černo
hnědá. Žije při k ra ji tekoucích i sto
jatých vod přímo na  hladině vodní neb 
kamenech mechem potažených.

Hydrom etric (řec., vodoměrství), název 
pro všechny měřicí práce vodní.

Hydromotor, přístroj n a  pohánění lodí 
vyrážením  vodních kotoučů z válce (hy
draulický systém reakční). (o* paroloď.)

Hydromyelos (hydromyelie, řec.), vod- 
nateLnost míchy, někdy vrozené rozší
ření a  nahrom aděn í tekutiny  v cen trá l
n ím  kaná lu  mišním.

Hydronephrosa. podle českého ch iru r 
ga Alberta (1897) nádor zaviněný roz
š ířen ím  kalíšků  a pán  vice ledvinové i 
močovodu s tavením  se moči. Příčinou 
této zástavy může býti: kamének, zaklí
něný v močovodu, jizva, nádor břišní 
nebo pánvičný, tlačící močovod (urether), 
m nohdy i onemocnění měchýře.

Hydronová barviva, s tá lá  dehtová b a r 
vivá, deriváty  karbazolu. Nejdůležitěj
ší jest hydronová modř.

H ydropat (řec.), vodolékař, hydropatie 
(hydrotherapie), o* vodoléčba.

Hydrophorie (řec.), a thénská  slavnost 
n a  pam átk u  těch, k te ří  zahynuli v deu- 
kalionské potopě.

H ydroparasta té  (řec.), zbožňovatelé 
vody, posměšné pojmenování eukratis- 
tických sekt od jejich náboženských ne 
přátel. a ,  eukratité.

Hydroperoxyd, kysličník vodičitý.
H ydrophilidae (vodomilové), m ají 6 až 

12členná, paličkovitě n a  konci ztluštělá 
tykadla. K usadla  m ají k  mělnění po tra 
vy širokou plošku žvýkací, k u sad la  p rv 
ního páru  m ají čtyřčlenná m akadla, k te 
rá  svou délkou často převyšují délku 
tykadel. Nohy s pětičlennými chodidly* 
často s plovacími brvami. Některé d ru 

hy  vodomilů žijí jen n a  vlhké zemi a  
ne ve vodě.

Hydrophilus piceus L. (vodomil černý), 
znám ý n áš  velký nem otorný vodní brouk, 
ze skupiny vodomilů (Hydrophilidae). Je 
smolně černý, 3—4.8 em dlouhý, n a  spod
ní s tran ě  tě la  m á ostrý černý kýl, k terý  
svou špičkou přečnívá kyčle zadních noh. 
U sam ečků článek d ráp k u  je velice roz
šířený, kdežto u  sam ičky je norm ální. 
Žije ne jraději v zarostlých stojatých vo
dách. Velmi rychle plove. Mezi chloupky 
na  břišn í s tran ě  nosí sobě zásobu vzdu
chu. Novou zásobu béře si p ři hladině, 
kde pomocí ty k ad la  převádí si vzduch 
na  břišn í s tranu  mezi chloupky. Živí se 
rostlinnou potravou,, ale někdy p ř i j ím a 
jí i maso ryb a žab. Sam ička z ja ra  
klade asi 50 vajíček do otevřeného váč 
ku, upředeného z vláken a  upevněného 
n a  ně jakém  plovoucím listě neb jiném  
předmětu. Váček uzavřen pak  dlouhým  
násadcem  vzhůru  obráceným. Asi po půl 
měsíci líhnou se larvy se třem i páry  
nohou. Pravé kusadlo je delší a  špiča
tější než levé, čelisti nejsou p rovrtány  
jako u larev potápníka, nejsou tedy 
schopné ssání. ž iv í se nejvíce plži. T ř i 
k rá t  se svléká, vylézá z vody a  ve vlhké 
zemi se kuklí. Koncem leta vylézá z k u k 
ly brouk.

H ydrophyllacsae (svazenkovité), sku 
p ina  dvouděložných rostlin  z řádu  Tu- 
biflorae, s cymosním květenstv ím  vija- 
novým. Tobolka je dvoupouzdrá. Asi 180 
druhů , obzvláště v Americe. Důležité 
rody jsou: Phacelia  a Nemophila.

Hydroplan, 1. totéž co hydravion; — 
2. totéž co hydroglisseur, plavidlo s širo
kým  dnem, nořící se jen málo do vody 
a hnané vzduchovou v rtu lí: klouže po 
vodě.

H ydrophthalm us (také buphthalm us, 
-ftal-, řec., „vodní, příp. volské oko“), 
vrozené n. získané stejnom ěrné zvětšení 
celé koule oční následkem  zranění neb 
srůstem  odtokových cest z oka.

H ydropneum atická brzda, spojení brz
dy vodové a vzduchové.

Hydropota Stanislav, m alíř  v PrazeB 
r. 1581.

Hydrops, Q* vodnatelnost.
Hydropulsor, r. 1907 Adolfem A braha 

m em vynalezený, jest zlepšení h y d rau li 
ckého beranu  odstraněním  nárazných  
ventilů. Ve válci otáčí se kolem osy těs
ně vodní kolo, rozdělující prostor válce 
n a  horní a  dolní. Do hořejšího prostoru  
b p řitéká  voda m írným  spádem  rourou 
a  a  z dolejšího prostoru  d vyúsfuje rou 
ra  ssací (stoupací) c. Vodní kolo je roz
děleno na komory gh, k teré střídavě ústí 
do hořejšího a  dolejšího prostoru  bd.
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Ve výši komor g h  ústí do válce sít rou r  
e, které d ru h ý m  koncem spada jí do ka 
n á lů  f. P ř i  pro tékání vody otáčí se kolo. 
K rouře e otočí se otevřeiná kom ora h. 
Živou silou proudící vody vyssaje se 
voda z dolního prostoru d. Hned nato 
otočí se kolo zavřenou komorou g k rou 
ře e, a  proudící voda z b otočí kolem a

nap ln í prostor d a  znovu zase přivádí 
kom oru h k ústí roury  e, atd. Má-li hy 
d ropulsor působit jako vodní trkač, pak 
opačně se přivádí voda rouram i e z ka 
n á lů  f, přítokem  otáčí se koJo, voda vni
ká střídavě kom oram i h do d a odtoku 
c, nebo poháněná živou silou proudí ko
m oram i g horem  do prostoru b, kudy 
vytéká. H. se užívá k  odvodňování n. 
zavodňování velkých ploch při vodě m a 
lého spádu  nebo z téže získali sílu  pro 
účely průmyslové.

H ýdrornis nipalensis Hodgs (P itta  ne- 
falská), p ták  z čel. P ittidae  (Pitty). Žije 
v hustých  křovinách lesních a m á velmi 
půvabné pohyby. Je d ruhem  jihoafric 
kým. Po zemi skáče dlouhým i skoky. 
Létá jen, když je pronásledována a to na 
větší vzdálenost a neslyšně. P itty  jsou 
velice plaché a nedají se snadno uloviti, 
s výjimkou popisované, již možno po
m ěrně  lehce chytiti.

H ydrosalpinx (řec), nahrom aděn í vodě 
podobné tekutiny  ve vejcovodu, obyčejně 
následkem  zánětu ; léčí se operací.

Hydrosféra (řec.), vodní obal zemský 
(naproti atmosféře =  vzduš, obalu a lito- 
sféře =  obalu nerostnému), v užším 
sm yslu světové moře, v širším  smyslu 
celek pozemských vod (tedy také vod
stvo pevniny, zahrnujíc  v to spodní 
vody).

Hydroskopie (řec.), zkoum ání vody.
Hydrosloučeniny,, organické sloučeni

ny, které vznikají přistoupením  vodíku,

Nový  slovník naučný. — S vazek  IX.

na  př. k  benzolu CoH6} čímž vzniká di- 
hydrobeuzol CeH8, tetrahydrobenzol CeHi« 
a pod.

Hydrosme Schott., rod aronovitých 
(Araceae), podobný r. Amorphophallus, 
se kterým  je nyní spojen.

Hydrostatické váhy slouží k určování 
specifické váhy těles pevných i kapalin. 
Jestliže těleso zvážíme nejprve na vzdu
chu (P) a pak zavěšené a ponořené ve 
vodě (p), jest rozdíl obou vah (vztlak) 
roven váze vytlačené vody a tím  tedy 
i objemu tělesa. Spec. váha se pak  zjistí

p
podle vzorce: s =  p  _i~p~ Chceme-li u rčit

hu tno tu  kapaliny, tu stejným  způsobem 
určím e vztlak určitého tělíska ve vodě (Pi) 
a pak ve zkoušené kapalině (P2). Je-li váha

P 2 — P.tělíska na  vzduchu P, pak  s =  r=r —
P i  —  ť

Rychleji u rču je  se hu tno ta  kapalin  Mohr- 
Westfalovou vahou. Jest to nerovno- 
ram enná  váha, jejíž delší rameno jest 
rozděleno n a  100 dílků a na  jeho konci 
jest zavěšeno tělísko (malý teploměr). 
Vztlak vyrovnává se jezdci různé váhy. 
Jedničkou jest závaží, jehož váha  při za
věšení na  konci ram ene rovná se váze 
vody, vytlačené ponořeným tělískem. 
Váha druhého jezdce rovná se desetině 
prvého, váha  třetího jezdce rovná se 
setině prvního. Závaží mají plnou hod
notu n a  10 dílků ramene, jsou-li zavě
šena na  jiném  dílku, m ají hodnotu pa 
třičně zmenšenu. Na př. váhy jsou v rov
nováze, jestliže ve zkoušené kapalině je 
jeden velký jezdec na  10. dílku, druhý  
velký jezdec na  3. dílku, menší jezdec 
(0.1) na  2. d ílku  a nejmenší jezdec (0.01) 
na  7. dílku ramene. Specifická váha  k a 
paliny bude pak 1.327 g .

H ydrostatický Jez, nejstarší pohyblivý, 
poklopový jez, jehož vztyčování a sk lá 
pění děje se samočinně pouze tlakem  
vody.

H ydrostatický lis, vyssávání.
H ydrostatické paradoxon. Základem  

hydrostatiky  jest 
předpoklad, že 

v kapalinách  šíří 
se tlak stejno
měrně na všech
ny strany. Tlak 
na dno jest pak 
roven váze kapa 
linového kůžele, 
spočívajícího na 
dnu nádoby a jest 

nezávislým na 
tvaru nádoby. Je
ho velkost urču- 

H y d r o s t a t ic k é  p a ra d o x o n .  je pouze Speci

15
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fická váha kajpaliny a výše jejího 
sloupce. Tento zjev nazývá se hydro 
statickým paradoxonem. Jestliže v zo
brazeném přístroji na  váze se nalé
zající dno nádoby určitým  tlakem (zá
važím) jest tlačeno vzhůru, počne teku
tina teprve tehdy vytékati, až je dosa
ženo určité výšky sloupce tekutiny, 
lhostejno, jaké formy jest nádoba. Proto 
používáme obyčejně pouze úzké nádoby, 
aby tlak byl co možno největší.

Hydrostatický tlak, tlak, jejž vykoná
vá kapalina v klidu na  plochu, s níž při
chází do styku, působí nezávisle na je
jím  směru pravoúhle proti této ploše a 
na  každém místě se rovná váze sloupce 
kapaliny, který se na tomto místě týčí 
svisle až k povrchu kapaliny.

Hydrostatika (řec.), nauka  o rovno
váze kapalin, Q* hydromechanika, tlak 
kapalin, spojité nádoby, tlak kapaliny 
na dno.

Hydrotechnika (řec.), vodní stavitel
ství; hydro technik, vodní stavitel.

Hydroterpin, z borového oleje hydro- 
genisací připravené rozpouštědlo laků, 
pryskyřicí a pod.

Hydrothorax (vodnatelnost dutiny h ru d 
ní), nahromadění vodnaté tekutiny mezi 
plicemi a vnitřn í stěnou hrudníku; vy
skytuje se při celkových poruchách 
oběhu krevního, srdečních vadách, zá 
nětech ledvin a pod. jako částečný pro
jev všeobecné vodnatelnosti.

Hydrotropismus (řec.), schopnost ně
kterých rostlinných částí obraceti se 
k vlhkým m ístům  (positivní h.), nebo se 
od nich odvraceti (negativní h.). O* rost
linné pohyby.

Hydroxamové kyseliny, tvoří se půso
bením sulfomonoperkyseliny na alkyl- 
aminy. Tvoří se nejprve alkylhydroxyl- 
amin, pak aldoxim a nakonec kyselina 
hydroxamová:

RCH2NH2 RCH2NHOH RCH =  
/O H  

NOH RC(
NOH

Tvoří se také z amidů působením hy- 
droxylaminu. Jsou to krystalické slou
čeniny kyselého charakteru.

Hydroxyaldehydy, fenolaldehyhy, vzni
kají oxydací fenolalkoholů, z aminoalde- 
hydů přes diazosloučeniny, z hydroxyky- 
selin redukcí, zahříváním fenolů s chlo
roformem (metoda Reimerova) a j. Ná
leží sem na  př. salicylaldehyd (o-hy- 
droxydbenzaldehyd), k dihydroxyaldehy- 
dům náleží protokatechualdehyd (i3, 4-di- 
hydroxybenzaldehyd) a pod.

H
H/ C ^  /yO HC mHH

HC n C .C ^ h  II
CHV /,C .OH

HC. xC.OH
X C ^  |

H OH

Salicylaldehyd. Protokatechualdehyd.
Hydroxydy, chemické sloučeniny, ob

sahující 1 nebo více hydroxylových sku 
pin, Q* zásady.

Hydroxykapronové kyseliny, C6Hi20 3; 
jest známo několik druhů těchto kyselin, 
jež rozdělujeme na  kyseliny a-, /?-, y- a j. 
a-hydroxykapronová kyselina, hexanol 
(2)-kyselina (1),

CHa. (CH2)3. CH(OH). C02H 
jest pevná. Taje při 61° C. /í-hydroxa- 
kapronová kyselina, hexanol (3)-kyseli- 
na  (1),

CH3(CH2)2CH(OH). CH2. COaH 
tvoří syrup.

Hydroxyketony, organické sloučeniny, 
v nichž vedle skupiny ketonové CO při 
chází také skupina hydroxylová OH. 
Tvoří se z aminoketonů diazotací a  roz
kladem vodou. Přirozeným hydroxyke- 
tonem jest zingeron, benzoylkarbinol
CbHb . c o . c h 2o h .

Hydroxykyseliny, m astné kys. obecné
ho vzorce CH . OH . CO. Chovají se jednak 
jako kyseliny, jednak jako jednomocné 
alkoholy. Alkoholická funkce může býti 
buď primární, sekundární nebo terciár
ní. Podle polohy alkoholové skupiny 
rozeznáváme kyseliny a, /?, y atd. Jejich 
vzorce by byly: a-kyseliny:

R . CH(OH). COOH,
0-kyseliny:

R . CH(OH). CH2. COOH,
y-kyseliny:

R . CH(OH). CH2. CH2. COOH, 
atd. P řip ravu jí se mnoha různými způ
soby, jako n a  př.: z kyselin halogenmast- 
ných náhradou halogenu hydroxylem, re 
dukcí ketokyselin vodíkem, addicí vody 
ke kyselinám nenasyceným (olefinickým), 
oxydací dvojmocných alkoholů (glykolů) 
s jednou p rim árn í funkcí alkoholickou 
atd. Tvoří obdobné sloučeniny jako ky
seliny m astné (estery), ale také jako 
alkoholy (alkoholáty). Oxydací poskytují 
aldehydokyseliny až dvojsytné kyseliny 
mastné.

Hydroxyl, jednomocná skupina OH.
Hydroxylamin, NH2. OH, vzniká reduk 

cí četných kyslíkatých sloučenin dusí
ku. Nejvýhodněji připravuje  se v podobě
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Bvého s íranu  elektrolytickou redukcí k y 
seliny dusičné. Tvoří rozplývavé k ry s ta 
ly, k teré  ta jí  p ř i  33°, již p ři  15° se roz
kládají, p ři 100° m  explose. Hydroxyla- 
m in  rozpouští se snadno ve vodě a  a lko
holu, lep tá  sklo a  korek, je silným  re
dukčním  činidlem. Slučuje se se silnými 
kyselinam i i zásadam i: kalcium hydro- 
xylam in (NH2. 0 )2 Ca je silně explosivní, 
s íranu  (NH2. OH)2 . H2S 0 4 a chlorhydrátu  
NH2 . OH . HC1 používá se v analytické 
chemii a  ve voňavkářství.

Hydroxym áselné kyseliny, C*H803, jsou 
znám y 4. Jsou to: d-hydroxym áselná
kyselina, butanol (2) kyselina (1),

CH3. CH2 . CH(OH). C 02H, 
ta je  p ři 42-5 C, vře p ři  260° C. — P-hy- 
droxym áselná kyselina, oxym áselná ky 
selina, CH3 . CH (OH) . CHo. C 02H. Jest 
p říbuzná s  aldolem  a kyselinou acetocto- 
vou. Opticky ak tivn í form a levotočivá je 
obsažena v moči d iabe tiků  a  v krvi. Tvo
ří sy rup  vroucí při 130° za sníženého 
tlaku 14 mm. — a-hydroxiosom áselná 
(2), m ethylpropanol (2), kyselina (1), 
(CHs)2C(OH) . C 02H tvoří se zmýdelně- 
ním  acetonkyanhydrinu  a sk ládá  se ze 
dvou složek opticky ak tivních  (d+1). — 
y-hydroxym áselná kyselina,

CH2 (OH). CH2. CH2 . C02H, 
je velmi nestálá  a  proto žnám a pouze 
v solích.

Hydrozinkit, květ zinkový,
Zn C 0 3.2  Zn (OH)2 

jest zem itý nebo h u tný  nerost, p řicháze
jící někdy  v podobě výkvětů. Jest barvy 
sněhobílé až bleděžluté. Jest zplodinou 
zvětrání k a lam ínu  uhličitého nebo se 
tvoří v podobě krápníkovitých  tv a rů  
v du tinách  .Svým chemickým složením 
je to zásaditý  uhlič itan  zinečnatý. Vy
skytuje  se spolu s  osta tn ím i rudam i zin
kovými v Korutanech (Bělák), Hor. Slez
sku, Sardinii, v sev. Španělsku a j.

Hydrozoa, tř ída  Coelenterat, pa tř í  mezi 
C uidaria (žahavci), m ající zárodečné 
b u ňky  uložené v éktodermáliní vrstvě, 
v rstvu mezi zárodečnými lupeny bez 
buněk, jednoduché střevo u  polypů. Po
h lavní zvířata  jsou obyčejně medusy 
neb medusoidní gemny. Dělíme je na:
1. Hydroidea (nezmarovité), jsou živo
čichové buď jako jednotliví polypové, 
neb v trsy  spojená (kolonie, hydroidní 
polypi) individua ve větším  počtu, 
z nichž jedni obstarávají výživu, druzí 
pohyb, jíní rozmnožování. Poslední ozna
čují se jako medusy. Zástupcem  sladko
vodních je nezm ar (Hydra), k terý  žije 
v našich  rybnících. Je to polyp asi 1 em 
veliký, m á 6—8 lapacích, zatažitelných

vláken, k te rá  vy
stupují z poně
kud vyklenutého 
ústního políčka, 
jež m á uprostřed  
ústní otvor. Po 
těle m á roztrou

šené žahavé 
schránky (cuido- 
blasty) v kožní 
vrstvě. Jsou veli
ce citliví ke kaž
dému podráždění 
a hned se za ta 
hují v uzlíčky 
pomocí svalových 
podkožních vlá 
ken. Pohybují se 

pomocí ram en 
neb jsou přisedlí. 
Nezmarové om ra
čují ulovenou ko
ř ist vlákny žaha- 
vými. Živí se m a 
lými korýši, čer

vy, larvam i kom árů. Nacházíme v nich 
nervový systém rozptýlený (difusní). 
Velkou roli v jejich životě h ra je  che
mické podráždění. Rozmnožování ne-

Physopbara hydrostatica.

zm ara  děje se pučením. Pupen na  
m atečném  těle je vyzbrojen již úp lně  
jako m a lá  Hydra, zažívací ro u ra  zů 
s tává u nich spojena až do doby, 
kdy m atečný a dceřin jedinec se od

15*

V & tévk a  % O b e l ia  
d ich o to m a .  

a) úarta, b) pouzdi-o, 
c) m la d é  m ed u sy .
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sebe oddělí. Mateční a dceřini jedin
ci mohou zůstati spojeni a tvořiti trs. 
Pučení děje se za příznivých podmínek 
celý rok. Pohlavní rozmnožování děje se 
jen v určité době roční, a to tak, že pod 
rameny vytvoří se žláza samčí a v do- 
lení části těla vajíčka. Kromě těchto obo- 
jetných jedinců jsou i odděleného po
hlaví. Oplození vajíčka a prvý vývoj 
děje se v těle mateřském. Pak nastane 
doba, kdy se obalí skořápkou a odpad-

V oln S  p lo v o u c í  m e d u s a  O belia .  
a) u šn í  b lA nky, b) u za v ře n ý  ža lu d ek ,  

c) ch rá n itk o .

ne. Mláďata z vajíček líhnou se za 14 
dnů. Našim nezmarům chybí medusa 
(výjimku tvoří Microhydra ryderi Potts.), 
která je jedním vývojovým stupněm 
u mořských Hydrozoí. Medusy patří 
vodnímu plankotonu. Hydromedusy jsou 
pro svůj život zvláště upravené — mají 
zvonovitý padákovitý tvar, jsou lehké, 
poněvadž z větší části tělo jejich tvořeno 
je rosolem. Zvonec je schopen plovacích

Sladkovodní polyp.

pohybů pomocí okružně uspořádaného 
svalstva. Medusa přijímá potravu ústy, 
vede do „žaludku41, odkudž radiálnými 
kanály se rozvádí do celého těla. Tyto 
spojeny jsou okružním kanálem při 
okraji zvonce. Hydromedusy mají okruž
ný lem — velům — s m ohutným sval
stvem. Slouží při plování. Jsou zpra
vidla odděleného pohlaví. Ve vývoji ná 
sleduje za sebou polyp a medusa, tedy 
generace nepohlavní a pohlavní (rodo-

změna). Pohlavní buňky na  polypech vy
víjejí se na zvláštních zárodečných ra 
menech — gonoforech. Jsou v malých 
hloubkách. Ze sladkovodních je typický 
rod nezmar (Hydra), z mořských rod 
Fubularia, Campanularia, Obelia a Plu- 
mularia. — 2. Siphonophora (trubýši) 
s mezenchymatickým mesodermem jsou 
volně plovoucí trsy hydromedus, pela- 
gičtí živočichové.

Hydrus, mořský had, pestrých barev, 
hlavně černé a žluté. Žije v tropickém 
moři, jest nebezpečně jedovatý; živí se 
rybami, rodí živá m láďata a na suchu 
hyne. Tělo se strany mocně stlačené, 
veslovitý ocas. Délky 2 m, zřídka 4 m. 
H. platurus, nejhojin. v celém tropickém 
oceánu Tichém a Indickém. H. major, 
největší druh, oranžové a černé barvy. 
H. fasciatus od vod bengálského pobřeží 
až do Číny rozšířený.

Hydurilová kyselina, CsHoNaOs +  H 20, 
tvoří se vedle aloxanu při oxydaci kyse
liny močové kyselinou dusičnou. Krysta
luje v čtyřbokých sloupcích se 2 nebo 
1 mol. vody. V teplé vodě se rozpouští.

Hyena (Hyaenidae), šelma psovitá, od
porného vzhledu. Má tělo zavalité, krk 
silný, zdánlivé ztrnulý, hlavu mohutnou.

Hyena skvrnitá.

Křivé přední běhy jsou vyšší než zadní 
a hřbet se tím sklání dozadu. Chůzi mají 
nehezkou, kulhavou, oči šikmě ležící a 
šíří kolem sebe ohavný zápach. Noční 
zvířata s vřeštivým nebo skutečně straš
livě sc chechtajícím hlasem a jsou proto 
předmětem zlověstných bájí a  pověstí. 
Afričtí domorodci vidí v nich zakleté ča
rodějníky. Jsou výlučně masožravé a 
mim ořádná síla tlustých zubů a nadm ěr
ných žvýkacích svalů umožňují hyenám, 
aby využitkovaly zbytků od jiných maso
žravců ponechaných a rozdrtily nejsil
nější kosti. Ke své velikosti jsou uboze 
zbabělé a bojácné, napadají jen menší 
zvířata, která se nebrání, jako ovce, an ti
lopy, mladé vepře, ale za všech okolno
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stí ne jraději se spokojují zdechlinou, k te 
rou s oblibou a z velké dálky vyhledá
vají. Domovem jsou v jižní a  západní 
Asii a hlavně v Africe. — H. ž íhaná  
(Hyaena striata) v severní Africe, P a le 
stině, v Persii. Všude hojná, nejm éně 
škodlivá a  lidé se jí n ikde  nebojí. Jest 
velmi zbabělá a jenom zřídka se odhodlá 
k ú toku  11a živé zvíře. Dá se ochočiti a 
bývá častým zjevem u potulných zvěřin 
ců. — H. skvrn itá  (Hyaena crocuta) je 
větší a sta tnější než ž íhaná  a domovem 
je v jižní a východní Africe, hlavně v Ha- 
beši a Sudanu. Jest velmi silná, co jednou 
svým mocným chrupem  uchvátí, to již 
nevydá. Pro svou velikost a sílu n ahán í 
domorodcům hodně s trachu  snad i z toho 
důvodu, že jest mezi šelm am i nejošk li 
vějším zjevem. Jest p rý  i nebezpečna dě
tem a slabším  jedincům. — H. čabraková 
(Hyaena brunnea) vyznačuje se dlouhou 
hřívou. Méně hojná, menší a  žije v již. 
Africe podél moře. Živí se zdechlinami 
h lavně těmi, které n a  břeh  m oře vyvrhne.

Hyěres, město ve franc. dep. Var, (1921) 
10.749 ob., jakožto obec 17.476 ob.; oblíbe
né zimní lázeň, místo.

Hyerské ostrovy (Iles ďHyěres), ostrov
ní skup ina  na  jižním  pobřeží franc., dep 
Var, 26 km 2, asi s 1600 obyv.

Hyetografie (řec.), popis srážkových po
m ěrů  v určitém  kra ji ;  hyetografická 
m apa, m apa srážek.

Hygieia, u Reků bo
hyně zdraví, dcera As- 
klepiova; u Římanů Sa- 
lus (Q*). H. zobrazovala 
se buď s Asklepiem 
nebo sama.

Hygiena (řec.), zd ra 
vověda, část lékařské
vědy, k te rá  se zabývá 
zdravotním i zvyklost
mi člověka a jež se 
snaží objeviti a odstra 
niti mezi nimi m o
menty, jež jsou s  to, 
aby přivodily poruchy 
v organism u a škodily 
jeho vývoji k nejvyšší Hygieia. 
možné výkonnosti. H. 
nezabývá se jen prostředky na  za 
hánění onemocnění, nýbrž také otáz
kou zlepšení zdraví, zvýšení odoln )-
sti organism u a  zmnožení lidov. zdraví.
Dělí se v 1. ind ividuální h., t. j. část za
bývající se jednotlivým  člověkem a ve 
2. veřejnou h. (sociální h.), jež jest úko 
lem veřejnosti.

Hygrofilní rostliny (hygrofyty), rostli
ny milující vlhkou půdu a vlhký vzduch 
(v lesích). Opak: xerofilní rostliny.

Hygrologie (řec.), n au k a  o vlhkosti, 
jmenovitě vzduchu.

Hygrom (řec.), oteklina, zvi. n a  koleně, 
obsahující vodu.

H ygrom etr (řec., m ěřič vlhkosti), p ř í 
stroj na  m ěření vlhkosti vzduchu. Větši
nou h. spočívají v tom, že mnohé látky 
(hygroskopická tělesa) p řijím ají ze vzdu
chu vodu a  při tom mění svůj objem. 
N ejstarší absorpční hygrom etr je L. Mi
kuláše  Kneského (okolo r. 1450), při k te 
rém  se v lna  vážila napřed suchá, pak po 
pohlcení vodních p a r  ze vzduchu v lhká  
a tedy těžší. Nejlepší metoda na určení 
vlhkosti vzduchu jest postup chemický: 
skleněnou trubičkou v podobě U se sil
ně  hygroskop. látkou ssaje se aspirá- 
rem  vzduch a m ěří se voda, k te rá  vy 
téká. P ř írů s tek  váhy trubičky je roven 
váze vodních p a r  ve vzduchu, k terý  t r u 
bička procházela. Podle toho lze vypo- 
čítati váhu  vodních p a r  v 1 m 3 vzduchu 
n a  gramy, t. j. vlhkost absolutní a 
z teploty vzduchu se odvodí vlhkost re la 
tivní. P rvn ím  vědecky potřebným  h-em 
je vlasový hygrom etr Saussurův.

Hygrophorus Fr. (šfavnatka), rod hub 
z čeledi Agariceae (houby bedlovité) se 
šťavnatým i na  nohu přecházejícími la 
melami. Asi 120 d ruhů , z nichž 25 u nás,

Hygrojphorus pratensis.

většinou n a  lukách. Jedlé z nich jsou: 
H. virgineus Fr. (šť. panenská), bez zá
voje s 2 až  3 em širokým, bílým  klobou
kem  a  bílými lam elam i. H. pra tensis  Fr. 
(H. ficoides [Bull.] Schrót, šť. luční). 
Rovněž bez závoje s kloboukem 2—10 em 
širokým, červenožlutým  se světle hnědě 
žlutým i lam elam i.

Hygroskop, vlhkoměr.
H ygroskopická tělesa, látky, k teré 

z vlhkého vzduchu odnímají vodu (hy- 
groskopickou vlhkost), aniž se v ní che
micky spojují. Jejich obsah vody, jenž 
souvisí s disociačním tlakem  (Q* disoci- 
ace), m ění se s teplotou a  stupněm  
vlhkosti vzduchu a  jest s n ím  v rovno
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váze. Mnohé soli v krátké době p ř ij í 
mají tolik vody, že se v n í rozpouštějí, 
roztěkají. Jiná tělesa se přije tím  vlhkosti 
vzduchu roztahují, jako n a  př. lidský 
vlas, jehož možno proto použiti v hy- 
grometrech, a  střevní s truny  hudebních 
nástrojů. Také kapaliny jsou hygrosko- 
pické. Alkohol n a  př. je proto jen velmi 
nesnadno možno udržeti úplně ve stavu 
bezvodém. Koncentrované kyseliny síro
vé se užívá v uzavřeném prostoru 
k urychlení vysýchání pevných těles a 
vypařování směsí kapalných.

Hykede Ignác Maria (* 1883 v Lukavi- 
ci), dominikán, spisovatel hagiografický.

Hykeš Oldřich Vilém, PhDr. (* 11. ř í j 
na  1895 v Praze), prof. biologie n a  Vys. 
škole zvěrolékařské v Brně. Hl. dílo: 
Ryby republiky ečskoslovenské (1922).

Hykkara, ve starověku město Sikanů 
na  sever, pobřeží sicilském, západně od 
Panormy.

Hyksos, jeden z maloasijskěch kmenů, 
proniknuvších v 2. stol. jižně nebo syr- 
sko-semitský národ, který 1785 (nebo r. 
1685) — 1580 před. Kr. držel ve svém 
panství Egypt, až Amasis I. dobyl jejich 
pevnost Avaris. Q* Egypt.

Hýl africký (stepní, Erythrospiza githa- 
ginea Lcht), zastupuje rod Erythrospiza 
Bp. (Bucanetes) z čeledi Fringillidae 
(pěnkavy) jenž se vyznačuje zavali
tou postavou, silným zaokrouhleným zo
bákem vlastním hýlům, zobák n a  sleme- 
ni značně zahnut. Krátký, zřetelně vystři
žený ocas. H. africký m á ša t nádherně 
zbarvený, mísí se tu atlasová šeď a  rů 
žová barva. Samec je z ja ra  nejkrásněji 
vybarven a  n a  podzim vybledá a  podobá 
se samici. Někteří samci jsou jakoby 
zbrocení krví, jiní zase m ají barvu pou
ště. Rudá barva není jen n a  peří, ale i 
na  kůži a odtud zván „rudokožec“. Tento 
druh m á čtyři odrůdy. Žije v sev. Africe, 
Palestině a  Přední Indii. Jemu příbuzný 
E. mongolica Swinh. je ve střední Asii, 
Turkestanu, Afganistanu, Mongolsku a 
sev. Číně. Prvý žije hlavně v poušti.

Hýl ořešnik, o* Pinicola enucleator L.
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus Pall.), 

pták z čel. pěnkav (Fringillidae), je z vět
šiny karmínově červený, vzadu na  krku 
a n a  hřbetě hnědošedý, kropen temnější
mi skvrnam i s karmínovým nádechem. 
Na břiše a spodní krovky ocasní špinavě 
bílé. Temně hnědé letky jsou světle reza
vě vroubené a  karmínově rudě naběhlé. 
Rýdovací péra šedohnědá a trochu svět
lejší. Horní ocasní krovky karmínově, 
rudě lemované. U samice místo rudé bar
vy převládá šedohnědé zbarvení. Duhov
ka  je hnědá, zobák světlý, nohy temně 
rohové. V Evropě je tento hýl trvale jen

na východě (v Haliči, Polsku, v provin
ciích baltických, již. Rus., n a  Dol. Volze, 
Sibiři a střední Asii). Je p tákem  stěho
vavým a putuje pravidelně na  jih  do 
Indie, Turkestanu a  Persie. Koncem květ
na staví hnízda a opouští je v září. Obývá 
křoviny poblíž vody a  stoupá až do výše 
2000 m. Všude je jen řídký a  zatoulá se 
někdy i k nám  do Československa. Je vý
borným pěvcem. Potravou jsou m u seme
na a mladé výhonky mladých rostlin. 
Hnízdo staví obyčejně v hlohu a  snáší 
většinou 5 (6 zřídka) vajec. U chycených 
ptáků ztrácí prý se lesk a  pěkný šat.

Hyla, Q* rosničky.
Hylactes megapodinus Kittl. (štidlák 

husí), zván je turko neb tapaco v Chili, 
p ták  z čel. m ravenčíků (Formicarriidae), 
zevnějškem a chováním podobá se stříz- 
líkům. Svrchu peří temně olivově hnědé, 
na kostřeci rudohnědé. Na spáncích 
pruh, brada  a spodek tváří jsou bílé. 
Temně hnědá uzdička a okolí uší. Spo
dina je rudohnědá. Strany břicha a ho
leně kryty jsou úzkými načernalým i a 
širokými bílými příčnými páskami. P rsa  
uprostřed a  břicho úzké, temně hnědé 
na bilé půdě. Letky temně rezavohnědě 
lemovány, ocasní péra temně hnědá. Du
hovka temněhnědá, zobák černohnědý, 
noha hnědočerná. Jeho vlastí je Chile. 
Žije n a  zemi, chráněn roštím. Má velmi 
podivný hlas, k terý  podobá se spíše 
3savčímu než ptačímu. Jeho příbuzný 
Hylactus tarn ii King., zvaný domorodci 
gid-gid, je Angličany jmenován štěkají
cím p tákem  a zvuk upom íná na  štěkot 
malého psíka. Hnízdo m ívá štidlák 
v zemi, a  to až asi 80 em hluboko při 
ukončení chodby.

Hylas, v řec. bájesloví miláček Hé- 
raklea, jejž doprovázel na argonaut- 
ském tažení; v Mysii jej pro jeho krásu 
unesly nymfy.

Hylas Josef, soudobý místopisec, rol
ník v Sudějově; vydal Původ chrámu 
v Sudějově (1890).

Hyle (řec., dřevo, látka), v řecké filo
sofii beztvará hmota, látka, z níž je slo
žen svět.

Hyllos, v řec. bájesloví syn Héraklea 
a Déianeiry; po otcově sm rti pojal za 
chot Jolii, byl pronásledován Eurysthe- 
nem, až nad ním zvítězil a jej zabil. Po
zději jej adoptoval Egimios a  H. s ta l se 
králem dorským. Při pokusu pronik- 
nouti na  Peloponnés, padl v souboji 
s králem Echemem Tegejským.

Hylm ar Václav (1841—1904), český fi
lolog, prof. v Praze.

Hylobius, CX* klikoroh.
Hyloconium splendens, rokytník skvě

lý, statný mech z čeledi rokytovitých;
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tvoří v lesích rozsáhlé, sm utně zelené, 
lesklé koberce. Má větevnatou lodyžku 
v široce vejčitá p a tra  rozprostřenou, 
k terá  dochází i upotřebení v ozdobnictví 
a  v továrnách n a  umělé květiny.

Hylodes, d ruh  žab naší rosničce po
dobných, z tropické Ameriky; vyznačuje 
se tím, že neklade vajíčka do vody, ale 
na v lhká  místa, pod kameny, listí, do 
mechu. Slizovitou tekutinu, z kloaky vy
puštěnou, rozšlehá zadním i končetina
mi na  pěnu a tou vajíčka n a  hrom ádku 
(60—90 kusů) snesená obalí. Vajíčka pě
nou před vyschnutím  chráněná  prodě
lají v „pěnových hnízdech11 celou pro 
měnu a  po 21 dnech líhnou se žabičky 
s nep a trn ý m  jen pulcovým ocáskem. H. 
m artinicensic na ostrově Martinique, ve 
vlhkých lesích hojná, klade pěnová h n í 
zda n a  listy vodních rostlin.

Hylodromie, značí ustá len í ceny kovu, 
hl. tedy zlata, ze kterého se razí mince, 
aby zabráněno bylo hospodářským  otře
sům, které by povstaly snížením  ceny 
kovu, tedy peněžní jednotky. Jm éna h. 
po prvé užil něm. národohospodář G. F. 
Knapp (Q*) ve svém díle Staaitliche Theo- 
rie des Geldes (1905).

Hylotoma, o* pilatka.
Hylotropie (řec.), v lastnost lá tky  p ře 

jiti v jiné látky, aniž by zm ěnila zák lad 
ní složení, na př. u vody, k te rá  vystupuje 
též jako led a pára.

Hýlov, o. n a  Slov., okr. Košice, 428 ob. 
(405 čs.).

Hýlové, Q* P y r rh u la  Pari.
Hylozoismus (řec., oživení látky), vý

raz, používaný většinou pro světový n á 
zor filosofů před Sokratem, podle něhož 
nelze odloučiti život od látky, nýbrž ce
lou hm otu jest považovati za oživenu a 
oduševněnu.

Hylurgus, q* sosnokaz.
Hylváty (Hilbeten), o. v Č., okr. tJstí 

n. Orl., 1242 ob. Q521 č.). Textilní prům ysl, 
dom. tkalc., výroba vaty, pivovar atd.

H ym ans Henri (1836—1912), belgický 
historik umění, profesor na  uměl. ak a 
demii a ústavu krás. um ění v A ntver
pách. Vydal: Documents de la  biblio- 
théque royale de Belgique (1864), Com- 
positions décoratives et allégoriques des 
g rands m aítres de toutes les écoles 
(1879—85), Rubens (1886), L’art en Bel
gique (1901), Belgische K unst des 19. 
Jahrh . (1906).

H ym ans Paul, synovec předešl. (* 1865), 
belgický státník, od r. 1900 prof. ústav, 
p ráva  na  univ. v Bruselu, poslanec lib. 
s trany ; 1915—16 vyslanec v Londýně, 
1917 min. vnitra, 1918—20 min. zah ra 
ničí; účastnil se mírové konference, kde

hájil rom ánskou věc v Belgii, 1920 min.- 
president, člen Rady Svazu národů, 1924 
—1925 opět min. zahr., 1926 min. sp ra 
vedlnosti. Sp.: Frěre-Orban (1906—10,
2 sv.).

Hym ber Verner (1734—1800), český h u 
dební skladatel, převor v Prostějově. Na
psal četné symfonie, mše a in s trum en 
tá ln í koncerty.

H ym en (řec., panenská  blána), u ženy 
a u někt. ssavců pokožková b lána  při 
vchodu do dělohy. H. se při p rvním  
oplodnění skoro vždy prorazí (někdy za 
krvácení) a  poněvadž její neporušenost 
je tém ěř nek lam ným  znam ením  p an en 
ství, m á velký soudně-lékařský význam.

H ym enaea L., rod rostlin z čel. Caesal- 
piniaceae, velké pryskyřicí bohaté s tro 
my, sudospeřené, p růh ledně tečkované 
listy, bílý květ, množství semen. 8 d ru 
hů, v tropické Americe. H. courbaril L.,

J ih o a m e r ic k ý  k o p á lo v ý  s tro m ,  

a) k v e t o u c í  v ě t e v ,  b) p e s t ík  v  p rů řezu ,  
c) p lo d , d) s e m e n o .

označován jako jihoam erický kopal, ro 
ste v m ohutné stromy, které m ají objem 
kmene p ři zemi až 30 m. Poskytuje  
v jemné pryskyřic i velkou část jihoam e
rického kopálu, kterého Ind ián i použí
vají k pokrývání různých předm ětů, jež 
si zhotovují. Těžká jad rn á  dřeva p rodá 
vána jako curbarilové dřevo.

Hymeneos (také hymen), u Reků sva 
tební zpěv, jakož i svatební bůh, syn 
Dionysův a Afroditin nebo syn Appoló- 
nův  a m usy, nebo athénský jinoch.

H ym enium , název pro rouško hub, 
složené z hyf, jež vynikají na  povrch a 
tvoří m ísty  skoro souvislou vrstvu 
(u Entomophthoraceí). Rouško u Hy- 
menomycetineí (houby rouškaté) po
k rývá určité  části plodnice. Rouško toto
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tvořeno je ze článkovaných vláken, jež 
vytvořují se na konci basidií a tvoří sou
vislou, stejně vysokou vrstvu. V době do
zrávání výtrusů je rouško otevřené, 
volné.

Hymenocallis (Pancratium), rostlina 
z čeledi narcisovitých, cibulnatých z tro
pické Ameriky. Velmi ozdobná rostlina 
se vždy zelenými listy, které ve skleníku 
udržují se po celý rok ve vzrůstu. H. spe- 
ciosa s listy až metr dlouhými a veliký
mi sněhobílými květy. H. caribea menší, 
mívá až po dvanácti velkých, velmi von
ných květech. H. calathina s květem bí
lým. H. Amancaěs s květem žlutým.

Hymenolichenes, skupina lišejníků, 
obsahující 3 rody se 17 druhy, vesměs 
v tropech na zemi a stromech.

Hymenomycetes (houby rouškaté), řád 
hub stopkovýtrusných (Basidiomycetes). 
Mají bohatě vyvinuté podhoubí. Makro
skopické plodnice jsou velmi různé co 
do tvaru (hřiby, kuřátka, choroše) a ve
likosti a tvořeny jsou mnohonásobnou 
spletí houbovitých vláken, zv. hyfy. Ba- 
sidie tvoří se na konci článkovaných vlá
ken v souvislé, stejně vysoké vrstvě, kte
rá jako rouško (hymenium) pokrývá 
určité části plodnic. V do
bě zralosti výtrusů je 
rouško otevřené, volné.
Stopky rouškatých hub 
(basidie) jsou kyjovité a 
nesou po většině 4 vý
trusy, ale často i 2 neb 8.
Výtrusy tvoří se ve stejné 
výši na malých stopeč- 
kách (sterigmatech). U ně- &/řátk®* 
kterých druhů tvoří se afoietSaí) 
konidie neb chamydo- 
spory. Někdy pozorováno je i tvoření 
oidií na mladém podhoubí. H. rouškaté 
jsou nejznámější z hub. Na celé země
kouli je 6 čeledí o 140 rodech asi s 10.000 
popsaných druhů. V Čechách je asi 1100 
druhů, patřících 102 rodům. Podhoubí h. 
rouškatých žije saprofyticky neb para- 
siticky. Saprofytické jsou po většině na 
pařezech, všem hnijícím dřevě, listí a 
jehličí, dobytčím trusu, trávnících, kom
postech a lesním humusu. Parasitické 
žijí na živých rostlinách. Napadají oby
čejně stromy slabé neb poškozené, do 
kterých vnikají obyčejně ranou. Plodni
ce jejich bývají obyčejně kožnaté, kor- 
kovité neb dřevité (Polyporaceae). Zají- 
mavo je, že určité houby rostou pod urči
tými stromy. To vykládá se parasitismem 
neb symbiosou ve tvaru mykorrhizy. 
Podhoubí je vždy vláknité, plstnaté neb 
pavučinovité a proniká podložkou do 
určité hloubky. U některých podhoubí

je i víceleté a pak nabývá tvaru kořenů 
jevnosnubných rostlin, hojně se rozvět
vuje, na povrchu je tmavé, uvnitř  bílé 
(označováno jako rhizomorfa). Jiným 
typem podhoubí je sklerotium. Slouží 
k přenášení plodnosti na dobu, kdy klí
čení výtrusů je výhodné. Ze sklerotia 
tvoří se plodnice teprve v době, kdy vý
trusy mohou klíčiti na  substrátu, jež by 
jim  poskytl dostatečné výživy. Vytvá
ření plodnic podhoubím je závislé na 
podmínkách klimatických — teplo, 
vlhko. Růst plodnic trvá velmi různě 
(špičky asi 1 hod., u většiny den nebo 
dva, ale může trvati i celá leta, jako 
n a  př. u chorošů). Plodnost spadá 
nejčastěji do určité doby roční. Fruk- 
tifikace jedna neb dvě za rok, jindy 
častější a vázána je pak na př. na 
déšť, po němž se vždy objeví. P le
tivo plodnic hub rouškatých složeno je 
z přehrádkovaných vláken hustě spleti
tých. U některých druhů jsou přítomny 
mléčné roury, obsahující mléčnou teku
tinu. Na plodnici tvoří se normální vý
trusy jako jednoduché buničky různého 
tvaru, kulovitého, hvězdicovitého, vejči- 
tého a někdy i hranatého. Rozměry ko
lísají od 2 až do 20 n. Barva výtrus- 
ných blan je důležitá systematicky, ne
boť u příbuzných bývá stejná. Basidiím 
podobají se parafysy, jež jsou sterilními 
vlákénky v roušku. Rovněž v roušku se 
nacházející cystidy nejsou nic než 
ztlustlé, po různu rozložené buňky .'U ži
tek h. rouškatých je značný. U n ás  je 
z nich asi 250 druhů jedlých. V lesním 
hospodářství mají význam jako dusí
katé hnojivo. Dělíme je na: 1. čel.: Cor- 
ticiaceae, kornatcovité , 2. čel.: Thele- 
phoraceae, plesňákovité, 3. čel.: Clava- 
riaceae, kuřátkovité, 4. čel.: Hydnaceae, 
lošákovité, 5. čel.: Polyporaceae, choro- 
šovité, 6. čel.: Acaricaceae, bedlovité, lu- 
penaté.

Hymenophyllum, rod tropických ka 
pradin, přizpůsobený nejvlhčí atmosfé
ře. Roste na spodu kmenů v horských 
lesích tropických, kde neustálé mlhy 
udržují nasycenost vzduchu vodními 
parami. Jemné listy bez průduchů a bez 
pokožky vnímají vodu celým povrchem 
listu. V Evropě pouze jeden druh Hy
menophyllum tunbridgense, blánatec, 
nepatrná, sotva 6 em vysoká rostlinka 
na ostrovech západní Evropy a ve stř. 
Evropě až v Saském Švýcarsku, kde se 
skrývá ve vlhkých krytých štěrbinách 
pískovců.

Hymenoptera, hmyz blanokřídlý, se 
4 blanitými křídly, s ústrojím kousacím 
i lízacím, s kroužky hrudními, dokonale
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splynulými. Tělo podlouhlé, h lava  po
hyblivá, opatřená vedle očí složených 
3 jednoduchými. T ykadla  buď dlouhá 
nitkovitá  nebo více méně lomená. Oboje 
m akad la  vyvinuta. Dva páry  křídel, 
z nichž první pá r  zřetelně větší. Křídla 
blanitá , více méně čirá se žilnatinou ne
příliš hojnou. Při letu jsou oba páry  k ř í 
del držány pohrom adě řadou háčků 
ž předního kra je  zadních křídel. Larvy 
m ají zřetelnou hlavu a upom ínají tva 
rem těla i způsobem života na housen 
ky. Kukly jsou volné nebo uložené v zá
motku. Dospělý hmyz živí se výhradně 
sladkým i šťavami, kdežto larvy jsou buď 
býložravé, masožravé i cizopasné. Ně
které druhy (včely) dávají člověku přímý 
užitek, jiné jsou užiteční hubením  škod
ného hmyzu. Vosy, včely jsou zajímavé 
sociálním uspořádán ím  svého života. 
Mezi blanokřídlé pa tří:  pilátky, pilořit- 
ky, žlabatky, lumci, lumčíci, srpušky, 
stehnatky, vejřitky, vosy zlaté, m raven 
ci, kodulky, žahalky, hrabalky, kutilky, 
dlouhovrtky, květolibi, šíronožky, jizliv- 
ky, vosy spelečenské, pískorybky a včely.

Hymerský, pseud. Samo Tomašíka.
H ym nika (řec.), sk ládán í hymen.
Hymnologie (řec.), n a u k a  o hymnách, 

jejich básnících a sbírkách. Lit.: J. Jire- 
ček, Hymnologia bohemica (1878), Zd. 
Nejedlý, Dějiny předhusitského zpěvu 
(1904), týž, Dějiny husitského zpěvu 
(1907—1913), K. Konrád, Dějiny posvát
ného zpěvu staročeského (1893), Dobr. 
Orel, Kancionál F ran u sů v  U922).

Hym nos (řec.-lat.), hym nus, č. hymna), 
chvalozpěv na  boha, přednesený při do
provodu kytary. Skladatelé (také hymno- 
grafové) se nazývali jako pěvci hymnodi. 
N ejstarší hym ny tvoří sbírku 34 t. zv. 
Homérských hym en (z různých dob). 
Sbírka orfických hym en vznikla z části 
v posledních dobách řecké kultury. 
V křest, době je h. označením pro chva
lozpěv na  Boha, Krista, svaté. Nejvý- 
znamn. básníkem  hym nickým  orient, 
církve byl Romanos. Velký je počet la 
tinských hymen, n apsaných  od dob Hi- 
la r ia  Poitierského a Ambrože M ilán
ského

H yna Karel F erd inand  (* 1802 ve Lho
tě Kácovské, f  1881 v St. Boleslavi), dě
kan kapituly, český filosof; vydal Du- 
šesloví zkušebně (1844), v němž přispěl 
k vytváření vědecké řeči české a několik 
knížek pedagogických, o* Čáda, Rozpra
vy Akademie X.

H ynais Vojtěch (* 14. XII. 1854 ve Víd
ni, f  22. VIII. 1925 v Praze), malíř. R. 1870 
vstoupil na akadem ii um ění ve Vídni; 
stal se žákem  prof. A. F. Feuerbacha,

^ . jenž měl na něho roz-
/  X  hodný vliv. Od r. 1874
f  - -.*4 —1880 dlel na  studij-

m ch cestách (v Itálii, 
fjX* ':#J/ kde prováděl studie a

kopie starých m istrů, 
v Paříži, kde pracoval 

^ É F v a telieru m alíře Gé- 
"ůma). Od r. 1881 pra- 
-oval na vn itřn í vý-

/ /  zďobě Národního di-
/  vadla v Praze, kde vy-

Vojtěch Hymais. tvořil zejména oponu,
jež patří k nejvýznač

nějším  pracím  H-ovým. Nadále tvořil H. 
střídavě v Praze, v Paříži a ve Vídni a 
vynikl zejm. jako portretista . Z portré 
tů  dlužno uvésti zvláště: portré t Ferd. 
Náprstka, d ra  Podlipného, Jiřího z Lob
kovic, d ra  Stupeckého, dra  K ram áře a 
presid. M asaryka. Z jeho jiných figurál
ních maleb jsou známy především:
Pravda, Paridův  soud, alegorie Léto, 
Noli me tangere, Ecce Homo a nová de
korace pro Pantheon  Nár. musea. 1894 
povolán H. za profesora na  pražskou 
akadem ii umění. Pracoval také m a líř 
sky pro Sévrěskou porculánovou továr
nu (v 1. 1889—1892) a věnoval se i p lak á 
tovému um ění (plakát pro pražskou ju 
bilejní výstavu v Praze  r. 1891 a náro 
dopisnou výstavu v Praze r. 1895). H. ob
líbil si jasné barvité  tóny a h lavně vy
nikl v oboru dekorace. Jeho obrazy vy
n ikají přesnou kresbou. Lit.: Mádl: V. 
Hynais (1903), V. Šumán: V. Hynais
(1924), Fr. Žákavec: V. Hynais.

Hynčice (Heinzendorf), o. v Č., okr. 
Broumov, 750 ob. (45 č.). P řáde lna  lněné 
příze, dom. tkalc.

Hynčico (Heinzendorf), o. ve Slezsku, 
okr. Krnov, 769 n. ob. Tkalc.

Hynčice (Heinzendorf), o. ve Slezsku, 
okr. Opava, 413 ob. (18 č.).

Hynčice n. Mor. (Heinzendorf an der 
March), o. na  Mor., okr. Šumperk, 347 
n. ob.

H ynek F ran tišek  (1842—1905), český 
operní pěvec (basista), v letech 1881— 
1902 p rvním  basistou Nár. div. v Praze; 
zpíval partie  komické i vážné. P rvní Ke
cal ve Smetanově Prodané nevěstě, k te 
rážto partie  byla z jeho nejlepších.

H ynek J. Str.(atimír), pseud. J. V. 
Friče.

Hynek Kristián, MUDr. (* 1879), český 
lékař, prof. patologie na universitě v B ra 
tislavě a její první rektor. Zabývá se 
h lavně studiem  krve.

Hynek z Velenova Jan, zvaný Hynko- 
nius (1550—1623), český právník, 1618— 
1619 direktor, od 1622 v žaláři. P sa l bá 
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sně. Vydal Mapu Moravy a upravil p ře 
klad horního práva.

Hyneš Otakar (* 1862 v Němčovicích), 
prof. náboženství v Plzni, spisovatel pe
dagogický.

Hynconins, pseud. Jana  Hynka z Ve- 
lenova.

Hynkonins Jáchym, učitel v Klato
vech a Prostějově v 16. st., humanistický 
básník český. Hl. dílk: Carmen de glo- 
riosa et laetissima resurrectione a mor- 
tuis filii Dei (1576); Carmen de admi- 
randa . . .  nativitate Dei (1577); Glatovia, 
urbs regni Bohemiae ardens ignibus 
(1582).

Hynková Magdalena, roz. Nikolaiová 
(1818—1883), oblíbená česká herečka 
z dob probuzenských (v let. 1833—37); 
byla členem něm. div. v Praze, h rávala  
zdarma v českých představeních, a v Ka
jetánském divadle (1864—79), pak v Pro
zatímním divadle; v úlohách charakter
ních velmi oblíbená.

Hyoglykocholová kyselina, C27H43NO5, 
náleží mezi kyseliny žlučové. Jest to ky
selina glykocholová, vyskytující se ve 
žluči vepře. Jest ve vodě nerozpustná, 
chuti hořké. Její alkalické soli se z roz
toku snadno vysolují roztokem síranu 
sodného, chloridu barnatého, vápenatého 
a hořečnatého.

Hyoides, o* jazylka.
Hyoscin, skopolamin, C17H21NO4, m á- 

leží mezi alkaloidy. Jest obsažen vedle 
jiných alkaloidů v rostlinách lilkovitých 
(Solanaceae) a to hlavně v mladých 
rostlinách. Tak na př. přichází v d u r 
manech (Datura Metel a D. arborea) 
v době květu. Svým chemickým slože
n ím  je esterem kyseliny 1-tropové. P ů 
sobením barytové vody poskytuje vedle 
této kyseliny ještě zásadu tropinu po
dobnou, zv. skopolin, C8Hi3N02. Taje při 
55° C. Jest jedovatým a chemicky se po
dobá hyosciaminu. Má účinky mydria- 
tické (zvětšuje zornici oční) a používá 
se ho v lékařství.

Hyoscyamin, C17H23NO3, alkaloid, iso- 
mér atropinu; nachází se v blínu, rulíku 
a j., tvoří bezbarvé krystaly, m á nepří
jemnou, omamující vůni, chutná ostře a 
nepříjemně, jest opticky inaktivní a tvoří 
dohře krystalující soli. Zahříváním s ky
selinou solnou poskytuje kyselinu tro- 
povou a tropin.

Hyoscyamus (blín), rod rostlin lilko
vitých (Solanaceae); hlín černý (H. ni- 
ger) roste všude 11a návrších a rum iš
tích, známý svými žlutavými, fialově 
žilkovanými květy. Celá rostlina páchne 
myšinou a obsahuje alkaloid hyoscya

min, který činí zvláště její semena jedo
vatými.

Hypaesthesie (řec.), zmenš. citlivost, 
častý příznak nemoci při organ, a funkc. 
nerv. chorobách.

Hypallagé (řec., záměna), rétorická fi
gura, podobná metonymii, která klade 
místo přidav, jm éna jméno podstatné 
nebo obráceně, na př. místo „revoluční 
duch44 — „duch revoluce14.

Hypaspisté (řec.), sluhové, kteří hopli- 
tům  nesli na pochodu štít, k runýř a hel
mici, později lehké pěší družiny Mace- 
doňanů.

Hypate, město v řec. Nomos Phokis a 
Phthiokis, asi 1600 ob., ve Spercheiské 
rovině, se sirnat. lázněmi a antic. zříce
ninami. Ženy st. Hypate byly pověstné 
jako čarodějnice.

Hypatia, novoplatón. filosofka, 415 po 
Kr. ukam enována v Alexandrii, kde vy
učovala, žačka svého otce m atem atika 
Theonta.

H ypatráln í kostel (řec., hypaitron n. 
hypaithrion, pod širým nebem), kostel, 
do jehož modlitebny vniká světlo otvo
rem  ve střeše. Existence podob, okének 
střeš, je podle nejnov. badání velmi po
chybná.

Hypena Schrk., rod motýlů náležející 
k čel. Noctuidae (můry). H. rostralis L. 
škodí n a  chmelu. Housenky jsou sklepá- 
váním a arsenovým práškem  ničeny.

Hyper (řec. předl.), nad, p ř e s . . . ,  v řec. 
slovech jako předpona, ve složeninách, 
přílišný, nesmírný a  j.

Hyperaemie (řec., překrvení), místní 
přeplnění krevních cev; povstává jed
nak zesíleným přívodem (arterielní h.), 
jednak zmenšeným odtokem krve (ve- 
nésní h.). Různé formy h.: 1. neuropa- 
ralytická h. následkem ochrnutí nervů; 
2. neurotonická h., podrážděním rozši- 
řovače cév; 3. reflektorická h., fysickými 
účinky povst. červeň kůže. Sem dále 
patří kompens. h. v ostatních údech po 
ztrátě některého orgánu; 4. myogenní 
h., bezprostřed. účinkem n a  cév. sval
stvo. Překrvené části vyznačují se světle 
červenou barvou; lze cítit pulsaci m a 
lých cev a zvýšenou teplotu. Venésmí h. 
povstává tlakem zvenčí, na př. sešněro
váním, otoky nebo trombami. Zde vy
hlížejí hyperaem. části tmavě. Následek 
ven. h. jsou: nedostatečná výměna lá 
tek, otok, krvácení a při vyšším stupni 
uzavření proudu krve i její zastavení 
(stase). — Plicní h. překrvení plic nebo 
jich větších částí; dostavuje se jako před- 
stadium  plicních zánětů nebo následkem 
žastavení při překrvení srdce (Q* plicní 
hypostase).
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H yperaesthesie (řec.), přecitlivělost, 
v duševním  a tělesném vztahu, vysky
tu je  se jako příznak  nemoci, n a  př. při 
zánětu  neb odření kůže a zvi. p ř i  organ, 
a fumkc. bolestech nervů n a  nejrůzněj
ších smysl, místech. P ři tom (neurasthe- 
nie, hysterie) jest ponejvíce duševně pod
m íněna. V některých případech již při 
pouhém  vidu neb slechu je bolestivě po
ciťována.

H yperakusie (řec.), zvi. citlivost sluch, 
nervů, jimiž lze pozorovati, a to obyčej
ně s nelibostí, i sebeslabší chvění zvuku.

Hyperbasis (hyperbaton, řec.), odřad, 
přem ístění slov, syntakt. figura, v níž 
vystupuje  jedno nebo více slov z obvykl, 
pořadí, za přič. ry tm u  n. aby některé  slo
vo bylo zdůrazněno.

Hyperbola (z řec. hyperbolé, nadsázka), 
kuželosečka, k řivka  druhého stupně. Lze 
ji definovati jako geometrické místo 
bodů, majících od dvou pevných bodů 
F a F', ohnisek, s tá lý  rozdíl vzdáleností 
rovný 2 a, kdež a značí h lavní poloosu 
hyperboly. Na obr. AA' je h lavní osa; 
vedlejší osa je n a  ní kolm á a prochází 
středem  O. Délku vedlejší poloosy zna
číme h. Vzdálenost OF je t. z v. lineární 

0
excentricita e; pod íl— =  e je číselná

(numerická) excentricita. Mezi veliči
nam i: a, b, e p latí vztah: a3 +  b3 =  e2. 
Budiž P bod hyperboly. FP  a F 'B  jsou 
průvodiče bodu P a platí podle definice: 
F 'P  — FP  =  2 a. Tečna v bodě P  půlí 
úhel průvodičů. Tečny úběžných bodů 
(bodů v nekonečnu) nazývají se asym- 
toty (jsou dvě). Asymtoty procházejí

středem  a m ají směrnice blíží se
— a

k větvím  hyperboly, aniž jí v konečnu 
dosahují. Je-li a =  b, nazývá se hyper
bola rovnoosou; její asym ptoty stojí na 
sobě kolmo. Zvolíme-li střed hyperboly za 
počátek soustavy souřadné, hlavní a ved
lejší osu za osy x, y, je hyperbola ana-

x3 y2
lyticky vyjádřena  ro v n ic í :—j — —  =  1.

a  D“
V retorice a poetice značí hyperbola řeč
nickou nebo básnickou nadsázku.

H y p e r b o la .

Hyperbola (řec.), nadsázka, obraz; hy 
perbolický =  přepiatý, nadbytečný, p ře 
hánějící; hyperbolisovati: obrazně m lu 
viti, přeháněti.

Hyperboloid (řec.), plocha druhého 
stupně. Rotační hyperboloid vzniká otá
čením hyperboly kolem jedné z obou os. 
Otáčením kolem hlavní osy vzniká hy 
perboloid dvojdílný, otáčením kolem osy 
vedlejší hyperboloid jednodílný. Každý

H y p e r b o lo id  H y p e r b o lo id
j e d n o d í ln ý .  d v o jd í ln ý .

bod hyperboly pohybuje se p ř i  otáčení 
po kružnici. N ahradím e-li tyto kružnice 
obecnou křivkou  druhého stupně (na př. 
elipsou), vznikne obecný hyperboloid 
(v našem  případě eliptický). Plocha jed
nodílného hyperboloidu je plochou zbor
cenou (O* plocha); v každém  jejím  bodě 
p ro tínají se dvě přímky, které  leží celé 
v  ploše hyperboloidu.

Hyperbolos, athén. vůdce lidu, nižš. ro 
du, toužil zaujm outi místo Kleónovo. 
417 př. Kr. spojily se s trany  proti H. a  
vypověděly ho z města. 411 byl n a  Sa
m u zavražděn.

Hyperboreové, pohádk. národ, k terý  se 
v m y thu  připom íná ve spojení s chrám y 
v Delu, Delfách a  Tempe. Pův. m yšlen 
jako „blahoslav, božstvo n ad  h o ram i“, 
pak jako ideál, šťastný, čistý národ, ne
znalý válek, sporů, nemocí a s táří, byl 
p rý  usedlý n a  severu. — V anthropolog. 
nazývají se H. n. Seveřané, polár. oby
vatelé Sev. A m eriky a sev. Asie.

Hyperdulie (řec.), liturg. označení zvi. 
uctívání P. Marie jako m a tky  Boží.

Hypereidés (Hyperides), (* 300, + 322 
př. Kr.), jeden z 10 attických řečníků, 
žák Isokratův, vedle Demosthena vůdce 
protimaced. strany. Jako původce Lam- 
ské války byl odsouzen maced. s tranou, 
utekl se n a  Aeginu, kde ho dal Antipa- 
tros popraviti.

Hypereliptické funkce, hypereliptické 
integrály, veličiny vyšší m atem atiky. O* 
in tegrá ln í funkce, transcendentní funkce.

Hyperem esis (řec.), p rudké zvracení, 
vyskytující se u těhotných (H. gravida- 
rum).

H yperfysika (řec.), přir. výklad, jenž 
pojímá i nadpřir . příčiny; hyperfysický,
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nad n. přes přírodu vycházející, nadpří- 
rodní.

Hypergeometrická řada  (řec.), v m ate
matice zvláštní řada  nekonečná, jejíž 
specielní formy jsou řada  binomická a 
řada  logarithmická.

Hyperhidrosis (hyperidrosis, řec.), cho
robně zvýšené odměšování potu, může 
býti všeob. (pak je průvodným zjevem 
někt. chorob, na př. nočních potů soucho
tinářů) n. částečné (na př. pocení rukou, 
nohou n. jen jedné poloviny těla). Le- 
čení: lázně a omývání léky protizánětli- 
vými, zaprášení tanninem, rýžovou mou
čkou, potírání roztokem formalinu a  pod.

Hypericum L. (třezalka), rod z čeledi 
Guttiferae (třezalkovité). Rod tento za
sahuje do studeného pásm a a  ze 200 
jeho druhů je u nás 8 druhů. Centrem 
rozšíření jsou tropy a subtropy s  typy 
polokeříkovitými. Na sever šíří se by-

T r e z a lk a  teč k o v a n á .

linné druhy. Všechny jsou podobného 
vzhledu s celokrajnými listy ve vstříč- 
ném postavení (přeslenité) a nápadný je
jich znak jsou olejové a pryskyřičné ná
drže a často i květy a  stopka květní 
mají stopečkaté žlázy s červeným sekre
tem. Žlutá koruna je pětičetná, tyčinky 
zmnožené tvoří 3 (5) svazky a stejné číslo 
jest i u pestíků, z něhož vzniká mnoho- 
semenná tobolka. Na pasekách velmi roz
šířené je u nás H. perforatum L. (t. teč
kovaná), zvané bylina sv. Jana, k terá  
v lidovém lékařství byla dříve hojně 
používána pod názvem „herba Hyperici“. 
— Podobný druh H. h irsu tum  L. (t. 
srstnatá), H. quardrangulum  L. (t. čtyř
hranná) a H. te trapterum  L. (t. čtyřkří- 
dlá). Jmenované rostou v Evropě, Asii 
a Orientu. Malým druhem je H. humi- 
fusum L. (t. rozprostřená). Velkokvěté 
třezalky jsou v pásmu středozemském 
a Orientu, z nichž H. Androsaenum L.

(krevníček) jest poněkud odchylný druh, 
velkolistý polokeř s bobulovitými plody.

Hyperión (řec.), vrchní, svrchovaný, 
v řec. mythol. obr, zplodil se svou sestrou 
Theiou Hélia, Selénu a Eos. U Homéra 
je H. příjm. Héliovo. — „Hyperion11 (Ján
ský), nakladatelství v Praze.

H yperkritika (řec.), k ritika  kritiky, pře 
hnaná  kritická odezva na kritiku. Kriti
cká nadsázka úmyslná, ale bez vědomí 
dosahu přehnaných výtek.

Hyperméstra, v řec. mythu jediná dce
ra  Danaova, která ušetřila svého chotě 
ly n k ea . P ram áti k rálů  z Argu.

Hyperm etr (řec.), verš, zvi. daktylský, 
s přespočet. konc. slabikou, spojen se za
čátkem násl. verše po zámlčce samo
hlásky. Užívalo se ho zvi. v lat. básnictví.

Hypermetron, delší verš. skladba, nyni 
větš. nazývaná systém.

Hypermnesie (řec.), velmi dobrá pam ět 
(a* poruchy paměti a hypnotismus).

Hypernefrom, O* nemoci ledvin a nad- 
ledvinek.

Hyperoodon rostratum  (bidens), návor 
dvojzubý, velmi statný ssavec kytovitý, 
6—8 m dlouhý, podobný kosatci. Rozší
řen je v Severním ledovém moři a pod
niká odtud každoročně pravidelné tahy 
n a  jih. Objevuje se každoročně blíže 
ostrovů Faroerských, nezřídka i na po
břeží Velké Britanie, kde vstupuje i do 
příznivě položených řek. Živí se hlavo- 
nožci, měkkýši bez skořápek i malými 
'rybami.

Hypeirocha (řec., přebytek, si. zvyšek), 
částka, jež -zbývá po odražení pohledáv
ky zástav, věřitele a jiných zástav, práv 
z kupní ceny prod. zástavy pro zástav, 
dlužníka. (§ 464 obč. zák., 283 ex. řádu.)

Hyperol, perhydrit, ortizon, sloučeni
na peroxydu vodíku s močovinou. Vy
rábí se odpařováním vodného roztoku 
močoviny s 30% roztokem peroxydu na 
vodní lázni. Získá se v podobě bezbar
vých krystalků, tajících as při 85° C. Za 
sucha jest poměrně stálý, při rozpuštění 
ve vodě uvolňuje kyslík. Do obchodu 
přichází lisovaný v tabletkách za přísa 
dy různých jiných látek, jako na př. 
kys. fosforečnanu sodného, kys. síranu 
sodného, škrobu, dextrinu a j. Používá 
se ho v lékařství k desinfekci, k sterili- 
saci vody, jako kloktadla a j.

Hyperorthognathie (řec.), nadm ěrná 
zubatost, povaha lebky, při níž sklon 
profil, linie k horiz. rovině činí 90°.

Hypersten, minerál dosti rozšířený, 
náleží mezi pyroxeny, obyčejně kusový, 
zrnitý, jen vzácně krystalický. Význač
ný měnivou hrou barev. V Čechách 
řídce u Rozběžic a Všerub. Nejpěknější 
kusy z Labradoru, Norska, Kanady.
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Ciní též součást něk terých  m eteoritů  
(siderolith z Breitenbachu).

H ypertonie (řec., hypertense, řec-lat.), 
zvýšení střed, tlaku v tepnách. Krevní 
t lak  (O* oběh krevní, tam též o měření 
krev. tlaku) závisí na  vypuzovací mo
hutnosti srdce, na  síle s tahu  svalové 
stěny tepen a n a  odporu v nejm enších 
tepnách.

Hypertrofie (řec., zbytnění), rozmno
žení tkání nad norm ál zvětšením jednot
livých prvků (buněk, svalových vláken); 
je-li zmnožen počet prvků, m luví se 
o hyperplasii. Fysiologickou h. je na  př. 
zbytnění děložního svalstva v těhoten
ství n. svalstva při soustavném  cvičení 
(atleti). Pseudohypertrofií nazývá se 
zvětšení ústroje bujením  podpůrného 
Vaziva n. tukové tkáně  (O* poruchy vý
živy). V chorobných stavech přichází 
p ravá  h. nejspíše při z trá tě  tkáně: zvět
šení n. i zmnožení zbylých p rvků  dotyč- 
taého ústroje, při čemž fysiol. s tavba je 
zachována. Zde je pak  h. kompensatorní, 
ježto vyrovnává více nebo méně z trá tu  
funkční tkáně. J iným  druhem  h. je, pře- 
vezme-li jedna z párovitých žláz činnost 
d ruhé, zaniklé (ledviny, varle, prsní žlá
za). Totéž bývá u funkcionelně rovno
cenných neb sobě blízkých ústro jů ; tak 
po odstranění sleziny vznikne h. kostní 
d řeně a lymfatické tkáně. Dále přichází 
b. tam, kde ústroj nevyhovuje zvýšeným 
požadavkům  (h. srdečního svalstva při 
srdečních vadách, střeba před zúžením, 
moč. měchýře při ztížení odtoku moče). 
Také fysikální a chem. vlivy mohou vy- 
volati h.: tlak na  kůži způsobí mozoly. 
Q* elefantiasis. — V rostlinopise nazývá 
se h. m im ořádné zvětšení částí rostlin, 
zakládající se na nadvýživě (silné hno
jení, hojná vláha). Obrovské zvětšení 
stopek a listů vznikne, udříznou-li se 
všechny výhonky až na  jeden neb něko
lik  (gigantismus, obrovský vzrůst). P ři 
pěstování květin a ovoce vyvolá se h. 
Sestřiháním  větví. — K h. náležejí také 
duběnky (o*), vzniklé cizopasícími hou
bam i a zvířecími příživníky.

Hyphaene thebaica, duma, douma, 
d ruh  palmy, význačné svým odchylným 
zjevem. Domovem v horn ím  Egyptě a je 
náp ad n á  km enem  tř ik rá t  až č ty řik rá t 
vidličnatě děleným. Rozestálé rozsochy 
jsou zakončeny košem vějířovitých listů. 
Dává m nohonásobný užitek a od nej
s tarš ích  dob je známa. Egypťané již ve
2. st. př. Kr. plody dúm y (staroegyptsky 
,,m am a“) dávali do hrobů. Obyvatelé 
oas a horního Egypta velmi cení dužna
té plody se sladkým  oplodím, listy po
užívají na pletivo a rohovitá sem ena na 
různé ozdůbky.

Hypholoma, o* třepenitka.
Hyphomycetes, řád  hub nedokonalých, 

zajím avý tím, že obsahuje skupinu hub 
cizopasných, které působí u člověka těž
ká kožní onemocnění (dermatomykosy). 
Achorion zaviňuje favus, při níž vlas 
vypadává. Microsporon p řináší lysivý 
opar (Herpes tonsurans). Trichophyton 
hnisavé vředy n a  kůži a těžká horečna
tá onemocnění. Oidium vyvolává mouč- 
nivku (soor), nakažlivou a velmi nebez
pečnou nemoc u novorozeňat. Monilia 
činí škody n a  ovoci. Cephalothecium 
tvoří růžový povlak na hnijících hou 
bách. Botrytis je původcem epidemické 
nemoci „m uscardino“ u bource m orušo
vého. Fusarium , plíseň sněžná, způso
buje z ja ra  ohromné škody n a  ozimech. 
Fusicladium  vytváří černé drsné skvrny 
na jablkách. Cladosporium, nebezpečný 
paras it  na  rostlinách, rovněž Penicil- 
liurn, Aspergillus, Citromyces, Phyllos- 
ticta, Phom a, Ascochyta a Glocosporium.

Hypidim orfní (řec.), horn ina  je hipidi- 
Vnorfní, obsahuje-li součásti, z nichž 
pouze některé jsou idiomorfní. Q* téz 
panidiomorfní.

Hypnal, monochloral-a-ntipyrin, 
CnHuNoO. CC13CH(0I-I)2, 

vyrábí se rozetřením  antipyrinu  (188 č.) 
s ch loralhydrátem  (165.5 č.), rozpuště
ním  vzniklé olejovité směsi v horké vo
dě a krystalisací. Tvoří bezbarvé osmi
stěny, rozpustné v 15 dílech studené vo
dy, tající p ři 68° C. Používá se ho místo 
ch lora lhydrá tu  jako hypnotika (k u spá 
vání) v max. dávce 3.0 g pro dosi a 6.0 g 
pro die.

Hypnalgie (řec.), nervové bolesti; p ř i 
cházejí jen ve spánku, probouzejí a pak 
ještě více neb méně dlouho trvají.

Hypnos, řecký bůh spánku, syn Noci, 
b ra tr  Smrti. Je představován jako okřídl. 
k rásný  jinoch s m ákem  a rohem, z ně
hož sype spánek; na sarkofágách též 
jako okřídlený kmet. U Řím anů slul 
Somnus.

Hypnosa, Q* hypnotismus.
H ypnotika, o* narkotika.
H ypnotism us (lat.), spavost, umělý 

spánek, vyvolaný u bdícího člověka pro
středky  b ud  fysickými (lesklé předm ě
ty, černý bod atd.), neb psychickými 
(suggesce, m agnetické tahy, napětí, hyp- 
notisérova vůle a p.). Hypnotický spánek 
probíhá několika stavy: katalepsií, le- 
thargií, somnambulismem. Název h yp 
notism us zavedl anglický lékař dr. Braid.

H ypnnm  Dill. (rokyt), z čeledi rokyto- 
v itých (Hypnaceae), ponejvíce větší, vy
trvalé mechy s lesklými špičatými listy, 
jež m ají dobře vyvinuté buňky křídelné 
!v dolejších rozích čepele. Tobolka oby
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čejně zakřivená, h r 
batá  a skloněná, 
s dvojitým obústím, 
s blanitou kápovitou 
čepičkou, záhy opa
dající. V lesích zele
né povlaky podél 
cest skládají dvou
řade zpeřené větev- 
naté Hypnum Schre- 
beri Willd (rokyt 
smáčkly) s červe
nou lodyhou a H. 
purum  (rokyt čistý) 
s lodyhou bledě ze- 
lenou a listy na- $ J g -  
fouklymi. Tento bo
hatý  rod dělí se na množství podrodů, 
•jako na  př. Cratoneuron, Ctenidium, Hy- 
locomium atd. Je ve všech středoevrop
ských lesích.

Hypobulie (řec.), slabost vůle, charakt. 
Vlastnost hysteriků.

Hypocanstum (řec), topné zařízení 
v řím. lázních, později v soukr. domech. 
Z ohniště (hypocausis) vedl se horký 
vzduch pod podlahu, jež spočívala na 
cihl. sloupcích.

Hypocreaceae, čeleď z řádu tvrdohub, 
vykazující řadu nápadných parasitů  
rostlin i živočichů. 57 rodů, 800 druhů. 
Podhoubí roste na povrchu nebo uvnitř 
hostitele a tvoří na  povrchu stromata 
(lůžka ze spleti vláken), živě zbarvená, 
Plodnice vždy měkké, masité stojí buď 
volně na povrchu hostitele nebo na 
stromatu. Nectria cinnabarina, růžovka 
rum ěnná, velmi rozšířený parasit na  po
raněné kůře různých keřů a stromů. Je 
původcem odumírání a černání kůry  a 
dřeva. H. Ribis tvoří červené polštářky, 
velmi hojné ve větvích rybízu, lip, kaš
tanů, akátů. H. ditissima způsobuje r a 
kovinu u buků a jabloní. N. cucurbitula 
ničí kůru smrku. Claviceps purpurea, 
paličkovice nachová, na  žitě a travách 
tvoří sclerotia tvrdá, tmavě fialové ba r 
vy, obsahující alkaloid cornutin, velmi 
jedovatou kyselinu sfacelinovou a nar- 
kotický glykoid ergotin. Sclerotia jsou 
znám a pod jménem „námel11 nebo „sva
tojanské žito“ a používána v lékařství.

Hypocykloida (řec.), křivka rovinná, 
kterou opisuje jistý bod kružnice válící 
se po vnitřní straně jiné (pevné) kruž
nice. H. obyčejná, je-li bod na obvodu 
kružnice, zkrácená, je-li bod uvnitř 
kružnice, prodloužená, je-li bod vně 
kružnice (a vždy pevně s n í spojen).

Hypoderm (řec.), v botanice vrstva bu 
něk ležících pod epidermis; zastává 
funkci kožního pletiva neb slouží jako

pletivo obsahující zásobu vody; v zoo
logii u členovců je h. vrstvou kožní le
žící pod krunířem, dále tělní epitel čer
vů, k rytý  kutikulou; hypodermatický, 
pod kůží se nacházející.

Hypoderma, střeček, hmyz z řádu  dvou
křídlých, připomínající podobou na  včely 
nebo čmeláky. Má velikou hlavu, ne však 
širší než trup, otvor ústní malý, sosák 
zakrslý. Oči poměrně malé, k říd la  jem
ná, napříč svraskalá. Larvy cizopasí na  
ssavcích, žijíce pod koží nebo v nose a 
hltanu. Způsobují hnisavá m ísta  a  živí 
se v nich hnisem. Když dospějí, opouštějí 
tělo hostitele a zavrtávají se do země, kde 
zakuklují. Hypoderma bovis, střeček ho
vězí, lítá od června do září. Samička 
snáší vajíčka na  hřbet hovězího dobytka, 
kde objeví se pod koží velké boule a 
v každé po jedné larvě, k terá  se hnisem 
vyživuje. Činí velké škody, neboť provrtá
ním  kůže dobytčete se znehodnocuje.

Hypodermatická metoda (subkutánní 
metoda), způsob, vstřikovati pacientům 
pod kůži lečeb. roztoky a  tím  je vpraviti 
do těla.

Hypodermis, podkožka, Q* kůže.
Hypodiakon, pod jáhen, klerik nižšího 

stupně, pomocník diakona, obstarávající 
přisluhování při bohoslužbách, jako 
udržování světel, podávání vody k l i tu r 
gickému mytí rukou a j. Hypodiakonát 
jest přechodním stupněm  k diakonátu. 
Hypodiakoni bývají ustanoveni obyčejně 
jen u kathedrálních  chrámů.

Hypofysa (Hypophysis cerebri, mozko
vý přívěsek, Glandula pituitaria), žláza 
8 vnitř, odměšováním (Q* mozek). Její 
přední záklopka vytvořuje hormony vzrů
stu, jejichž nadměr. produkce způsobuje 
velký vzrůst, a  akromegalii (Ó*), jejíž 
nedostatek způsobuje zakrňování. U kre 
ténů lze pozorovati zakrnění h-y, atro- 
fii h-y při myxoedemu, Basedowovu ne
moc a arteriosklerosu. Vstřiknutí extrak 
tu  zad. záklopky (pituitrin), účinkuje po
dobně jako adrenalin, ale slaběji. Směs 
účinných substancí př. části h-y p řed 
stavuje hypofysin. Jsou ještě jiné h-ové 
přípravky. — U rostlin jmenuje se h. 
připojená buňka nosiče zárodku na  em
bryo. a* mechy.

Hypogastrium (řec.-lat.), Q* břicho, hy- 
pogastrický, n a  břicho n. spod. část tčla 
se vztahující.

Hypoglossns (Nervus hypoglossus), nerv 
podjazykový, 12. čiv mozkový, vzniká 
z prodloužené míchy mezi olivou a  py
ramidami několika vlákny. Je to čiv mo
torický (hybný), který se rozvětvuje ve 
svalstvu jazykovém.
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Hypogynní (řec-), květy, jejichž kalich, 
květní ko runa  a p rašn íky  jsou um ístěny 
pod semeníkem.

H ypochaera chalybeata  St. Mull. (atlá- 
sek), z čeledi snovačů (Ploceidae). Jest 
příbuzný vdovkám. Svatební ša t je celý 
Č6mý s modrozeleným kovovým leskem 
až n a  místo n a d  stehnem, kde m á chu- 
m áček bílých hedvábitých per. Nohy čer
vené, zobák bílý. Všední ša t  je svrchu 
hnědý a  černohnědě kropenatý, s černo
hnědým i proužky n a  hlavě. Nohy růžo
vé, zobák kalně bílý. Samice se v této 
době úplně shoduje svým zbarvením  se 
samcem. Žije v severozápadní Africe. 
Tón jest jasný. Z řídka  se vypěstuje.

Hypochera n ltram arin a  Gm., p ták  s k u 
piny snovačů (Ploceidae). Bydlí v  o sa 
dách pod střecham i chatrčí v Sudanu.

Hypochnus cucumeris, houba rouškatá, 
k te rá  v podobě plísňového povlaku po 
tahu je  okurky  a  p řivádí t ím  jejich h n i 
lobu.

Hypochoeris, Q* prasetn ík .
Hypochondrie (řec.), zádumčivost, t ru d 

nomyslnost, nák lonnost všemožně si při 
pisovati těžší choroby za přeceňování ne 
patrn , p říznaků  nemoci n. bez nich. Vět
šinou jedná se o další rozvoj a  vzestup 
neurasth . sym ptom ů: neurasth . bolení 
hlavy pokládá hypochondr za počátek 
těž. mozk. nemoci, v nervos, tlučení s rd 
ce náznak  organ, bolestí srdce atd. Také 
se vyskytují h-cké představy často při 
duš. chorobách, zvi. p ři  paralyse, zde 
obyč. v  absurd. formě. H-cky založ, ne 
mocní jsou léčení těžko přís tupn í; oby
čejně je možné zlepšení p ři neurasth . za
ložení h-ů duš. vlivem a  fysik, prostředky.

H ypochondrium , p ravé  a  levé oddíly 
du tiny  břišní po pravé a  levé s traně  těla 
nad  obloukem žebemím. Pod k ry tem  že- 
bern ím  se nalézají dolní k ra je  plicní, 
bránice a  pod ní horn í oddíly dutiny 
břišní, vyplněné n a  s tran ě  pravé já tram i 
a  n a  levé hlavně slezinou a  pak  levým 
lalokem ja te m ím  a  žaludkem.

Hypokrisie (řec.), pokrytectví, p ře tv á ř 
ka; hypokrit: licoměrník, pokrytec, hypo- 
kritický: přetvářivý, licoměrný.

H ypokrystalinický, složený z krystalin. 
a  amorf. (skelnatých) látek.

Hypolais, Q* sedmihlásek.
Hypolim nion (řec.), vodní vrstva, k terá  

leží pod m etalimniem, n a  rozdíl od epi- 
limnia, vodní vrstvy, k te rá  leží nad  m e ta 
limniem.

H ypoplastický (řec.), označ, pro skrov
nější, méněcenn. vývoj těl. ústrojí, o* po
vahové typy, n a u k a  o povaze.

H ypopsalm a (řec.), zpěv sboru n. obce, 
větš. opakování knězem předzpív. verše.

Vsunuje-li se zpěv doprostřed žalmu, jme
nu je  se diapsalm a.

Hy popy on (řec., hnisavé oko), nah rom a
dění hn isu  n a  dně přední kom ůrky  oční, 
při zánětu  rohovky a  duhovky.

Hypospadie (řec.), vroz. vada  moč. t ru 
bice; u  muže chybí více n. méně spod. 
s těna moč. trubice, takže její otvor jest 
obrácen dozadu od špičky žaludu. Pohl. 
funkce muže ne trp í ú jm y p ř i  norm. h-i. 
P ři žen. h-i chybí moč. trubice a  otvor 
z pošvy a  měchýře bez moč. roury  do 
předpošví.

Hypostase (řec.), základ, podklad, pak  
p ředm ět (na př. v řeči), form a zjevení 
(na př. nejsvět. Trojice). — V lékař, n a 
držení krve p ři delš. ležení těžce nem oc
ných se zeslab, činnosti srdce. Plicní ží
lové p řekrven í v plicích dostavuje se 
u nem ocných osob. Předchází se jí ča
stou změnou polohy těla, drážděním , 
koupelí, nebot často předchází zánětu 
plic- — V mytol. vypodobení pojmu, 
vlastnosti n. příjm ení u samost. božstva. 
— H-ovati, dělati něco předmětného.

Hypostylos (řec.), kryté  sloupoví, sloup, 
síň, též chrám  se sloupořadím.

Hypoteční pojištění, pojištění kapitá lu , 
vypůjčeného n a  hypotéku, proti z trá tám  
z mai. výnosu p ř i  prodeji pozemků (po
jištění hodnoty pozemků), z nepřesného 
splácení kap. (kap. pojištění), n. z ne- 
včasného placení ú roků  (úrok. pojištění). 
H. p-ovací ústavy  vznikly po r. 1858, pev
něji zakotvily v USA, zatím  co v Němec
ku  toto odvětví obch. již z části opustili.

Hypoteční sm ěnka, jejíž částka  je zaji
š těna  hypotékou.

H ypotéka (z řec.), zástavní právo n a  
nemovitostech. H-ou se nemovitost zatě
žuje v ten  způsob, že jest p la ti t i  tomu, 
v jehož prospěchu se zatížení stane, u rč i
tou částkou, k te rá  slouží k uspokojení po
hledávky věřitelovy; ta to  jest zaručena 
zastaveným  pozemkem. Zástavního p ráva  
u nem ovitosti nabývá se knihovním  vkla 
dem. H. jest u p ravena  v §§ 447—470 o. z., 
v zák. o poz. knih. (zvi. § 13—18) a  v exe
kučním  řád u  z 1895 (§ 87—248). — H. m o
dern í spočívá n a  zákl. speciality, t. j. za
stavení určitě  označených pozemků n a  
rozdíl od h-y generální, t. j. takové h-y, 
jež se vztahovala  n a  cenění nějaké oso
by. — H. s im ultánn í (pospolitá) jest zá
stavní právo, táhnoucí se pro touž po
h ledávku k více knihovním  celkům. — H. 
úvěrn í (kauční) za jišťu je  pohledávku jen 
do oné částky, do které se poskytuje 
úvěr. — H -ám í právo, jež může hypoté
k á m !  věřitel up la tn iti  žalobou, jest pře- 
veditelné n a  jinou osobu, a to třeba  jen 
část pohledávky h -rn í (v něm. p rávu  po
mocí h -ám ích  listů). — H. zan iká form ál
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ně vymazáním z veřejných knih (§ 469 
o. z.). — H. lodní, podobná h-ce pozem
kové, zavedená zákonem 316/1920 Sb. zák. 
a nař. a prováděcím nař. 345/1920 Sb. z. 
a  nař.

Hypothermie (řec.), klesání těles, teplo
ty pod norm. výšku, povstává na  př. již 
při 27° tepl. vzduchu a při stud. omývání. 
Za větš. chladna jeví se h. i při nedost, 
obleku, zvi. po požití alkoholu. U opilců, 
již v zimě zůstali ležeti venku, bylo po- 
zorovati těles, teplotu 26°. H. nastává též 
při hladu, průjm u, cukrovce a mn. duš. 
chorobách.

Hypothesa (řec., podklad, podmínka, 
domněnka), v logice nedokázaný úsudek, 
z něhož však plynou úsudky ostatní, jež 
platí za jisté, a z něho nutně n. pravdě- 
podob. vysvítají; ve vědě hl. nedokázaný 
předpoklad o příčinách, na jejichž zákla
dě mohou býti vnímány předměty a udá
losti jako jejich účinek. H. m á konsti
tutivní platnost, je-li pokládána za ob
jektivně pravdivou, a  regulativní plat
nost, je-li někdo přesvědčen o její křivo
sti, ale přece se jí drží pro dosažení svého 
výsledku; pak se jmenuje též pracovní h.

Hypothesis (řec.), o* hypothesa; v no- 
vokantické, na Platona se vížící termino
logii nejvýš., z vlast, úsudku utvoř, před
poklad všech vědních poznatků vůbec, 
podmínka poznání a priori.

Hypotonie (řec.), zmenš. napětí; v lékař, 
zvi. ve vztahu na stav svalstva (t. zv. hy
pertonie), též ve vztahu n a  jinou tkáň 
(CX* tonus).

Hypotricha, O* nálevníci.
Hypotrichosis (řec.), neprav, ochlupa- 

cení lidského těla.
Hypoxantin, 6-monoxypurin, C5H4N4O, 

náleží mezi zásady xantinové (nukleino- 
vé), látky to úzce související s kyselinou 
močovou. Jest ve formě nukleoproteidů, 
sloučenin bílkovin s kyselinami nuklei- 
novými, rozšířen hojně v přírodě. Půso
bením zředěných kyselin odštěpují se 
z těchto kyselin nukleinových zásady 
purinové, jako na př. hypoxantin, xan- 
1in, guanin a j. Podobně jest hypoxantin 
ještě obsažen v t. zv. kyselině inosinové. 
Tvoří krystalky, tající nad 150° C., ve 
vodě se nesnadno rozpouštějící, dobře 
rozpustné v kyselinách a louzích.

Hypoxylon, houba z řádu tvrdohub. 
Většina druhů (celkem na 200 druhů) 
žije v teplých zemích na hnijících rost
linných látkách. Z našich druhů H. 
coccineum tvoří kuličky zvící hrachu, 
červené až červenohnědé, na kůře buku. 
H. fuscum červenohnědé na lískách, H. 
udum  na dřevu buku, topolu, lípy, H. 
6erpens na trouchnivělém dřevu vrb, H. 
cohaerens na staré kůře bukové.

Hypsipylé, v řec. mytologii dcera kr. 
Thoanta z Lemnu; zachránila jej, když 
tam  ženy povraždily všechny muže, m u
sila pak utéci a byla prodána námořními 
loupežníky králi Lykurgovi z Nemey; 
ošetřujíc jeho syna Ofelta, zavinila je
ho smrt, byla uvězněna, ale její a Jaso- 
novi synové ji vysvobodili.

Hypsistariové (řec.), uctívatelé nejvyš
šího), sekta 4. st. v Kappadocii, jejíž 
učení představuje směs pohanství a ži
dovství.

Hypsodoritidae, vymřelá americká 
eocenní čeleď ssavců pochybného posta
vení (Primáti n. hmyzožravci).

Hypsometrie, část geodetické vědy, k t  
se zabývá měřením nadmoř. výšek, t. j. 
stanovením vzájemného poměru bodů na 
povrchu zem. ve směru svislém. Nadmoř. 
výšky bývají často určovány barom etri
cký pomocí tlakoměru na zákl. poznatku 
o ubývání tlaku vzduchu směrem do výš
ky. Přesněji lze výšku bodu nad krajinou 
vypočítati metodou trigonometrickou 
s použitím zvi. přístroje zv. theodolit pro 
měření úhlů a jedné přesné změřené 
vzdálenosti dvou míst. Nejspolehlivější 
metodou pro zjišťování výšky je nivella- 
ce, která užívá při měření 2 dílkovaných 
nivellačních tyčí a nivellačního přístroje 
opatřeného libellou. Nivellací měříme 
výškové rozdíly vždy mezi dvěma blíz
kými body, takže součet výsledků jednot
livých měření udává nám  pak celkovou 
výšku bodu nad krajinou. Výsledky m ě
ření výšek v přírodě se zakreslují na m a
pách t. zv. isohypsami čili vrstevnicemi, 
t. j. čarami, kt. spojují body o stejné nad 
mořské výšce.

H ypudaeus glareolus, hraboš rudý, na
šemu hraboši rolnímu (Q* hlodavci) způ
sobem a velikostí podobný a  jen barvou 
se líčící, žije v jižní a východní Evropě. 
U nás vyskytuje se jen ojediněle.

Hyraldit, obchodní název pro slouče
niny hydrosiřičitanu sodného (hydrosul- 
fitu) s aldehydem mravenčím (formalde- 
hydem). Tak na př. hyraldit A jest p ří
mo formaldehyd-hydrosulfit, hyraldit 
NFW jest směs formaldehyd-hydrosulfitu 
s bělobou zinkovou. Chemicky jsou tyto 
sloučeniny vlastně solemi kyseliny sulfo- 
xylové HoS 0 o, tak  na  př. prvá jest for- 
maldehyd-sulfoxylátem sodným 

/O H  
C H , (

x O . SO . Na.
Užívá se jich podobně jako hydrosulfi- 
tu k bílení látek, leptání při tisku a  
lv redukci

Hyrek Petr, ThDr. (* 1835 v Jeseném 
u Semil, t  1867), vydal „Písmák materi- 
a lis ta“ (1865).
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Hyrgol, v lékařstv í používaná koloid- 
ní rtu t .

Hy-rib (angl., haj-), silná  kovová tyč, 
kterou u dřevěných domů se upevňuje 
jejich kostra  a  k te rá  se omítkou zakryje.

H yrkanus, jméno dvou židovských ve- 
leknčží. II. I. panoval Judskem  135—104 
př. Kr. Vnuk jeho H. IL panoval tamže 
63—41; byl popraven od Heroda 30 př. Kr.

Hýroš Štefan (1813—1888), slov. dějepi
sec. Byl kat. knězem v L. Sv. Michale a 
psal o slovenské historii do časopisů. Sa
m ostatně vydal práci Zámok L ykava a 
jeho páni (1876).

H yrš Josef (1849—1921), český agrárn í 
politik, od 1907 člen říšské rady, od 1918 
člen Nár. shrom., od 1920 senátor.

Hyršov (Hirschau), o. v Č., okr. Doma
žlice, 251 ob. (7 č.). Pensionát, hud. šk. 
dívčí.

H yršperk  (Hirschberg), o. ve Slezsku, 
okr. Krnov, 402 n. ob.

H yrtl Jakub (1799—1868), něm. rytec, 
au tor známého Pohledu n a  P rahu .

Hýsek Miloslav, PhDr. (* 15. I. 1885 
v Němčících n a  Moravě), ř. prof. dějin 
čes. lite ra tu ry  n a  universitě  Karlově a  li
terárn í kritik. Napsal: Dějiny t. zv. mor. 
separatism u (1909), L iterárn í Morava v le
tech 1849—1885 (1911), Žižka v novočeské 
beletrii (1924). Sborníky: J iráskův  (1921), 
Vlčkův (1920), M áchalův (1925). Vydal čet
né l ite rárn í pozůstalosti spisov.: Gelnera, 
Balcárka, Vlka, Uhra, Tyla (Fidlovačka). 
Byl lite rárn ím  redaktorem  Nár. Listů.

Hýskov, o. v Č., okr. Hořovice, 1630 č. 
ob. Železárny.

Hýsly (dř. Hýsle), o. na  Mor., okr. Ky
jov, 616 č. ob.

Hyssopus officinalis, 
hysop lékařský, polo- 
keř ze Středozemní a 
střední Asie, z čeledi 
pyskatých s modrými 
květy, bohatý na  éte- 
rické oleje a ve s ta ro 
věku velmi ceněný ja 
ko léčivá rostlina.

Hysteresis (řec.), m ag 
netická h. (magnetická 
nostnost, tření), vzniká 
v železné tyči, kolem 
níž je navinutý  drát, 
jímž prochází elektr.

proud. Magnetismus 
tyče jest dočasně sil
nější při klesání in ten 
sity elektr. proudu, než 
při stejné proudové sí
le za jejího stoupání.
Přeruší-li se proud, 
m agnetism us V tyči Hysop lékařský.

Nový s lO Y n ík  naučný. — S vazek  IX.

v m alé  m íře zůstává (magn. remanence). 
Abychom m agnetism us úplně zrušili, m u 
síme působiti elektr. proudem  opačného 
sm ěru při určité  intensitě (magn. koer- 
sitivní síla). Magn. h. jest podobná di- 
elektr. h. (O* dielektrickou polarisaci) a  
elastické h.

H ystereuryse (řec.), porodnické rozší
ření zevní b ranky  děložní, chybí-li plo
dový vak n. na léhajíc í část (hlava, ko
nec pánevní). — Hystereurynter, gumo- 
\ ý  balónek, zavede se do dělohy a n a 
plní 500 em3 tekutiny, čímž se vzbudí 
porodní bolesti, kt. balónek znenáhla  
vypudí: pak jsou porodní cesty otevřené. 
H. užívá se při příčné poloze, odchylných 
polohách, naléhajíc ím  lůžku a při zave
dení um ělého předčas. porodu.

Hysteria, choroba čivů n a  základě zdě
děné nebo vrozené disposice více u žen 
než u mužů, nejvíce kolem období p u 
berty  (Q* vývoj pohlavní). Symptomy: 
Nadobyčejná dojemnost duševní, chorob
n á  dráždivost a vznětlivost. P řecitlivě 
lost mění se často v necitlivost.

Hysteriineae, řád  hub vřeckatých ne 
pa trné  velikosti, rostoucí na  dřevě a 
dřevnatých stoncích rostlinných. Rod 
Hypoderm a (30 druhů) tvoří nepatrné  
černě lesklé plodnice, které jako po
dlouhlé b radavky vynikají nad  pokožku 
různých bylin vytrvalých (H. commune) 
nebo šlahounů ostružinníků (H. rubi).

Hysteritis, Q* uterus.
Hysterobas, v žilách se vyskytující 

kersan tit  a  diabas, je mladší než diabas, 
odkudž jméno; nachází se v žule a v pís
kovci v D urynském  lese, též v Saar- 
ském revíru.

Hysterectom ie (řec.), operativní odstra 
nění dělohy.

Hysteroepilepsie, hysterie s křečmi po
dobnými epileptickým. Také současné 
vyskytnutí se hysterie a  epilepsie může 
způsobiti smíšenou formu obou chorob.

Hysterofor (řec.), podpůrný přístroj 
k zadržení výhřezu dělohy: užívá se ho 
jen tehdy, když operace není možná.

Hysterofytní, většinou cizopasné rostli
ny. V Eichlerově systému skup ina  rost
linných čeledí (Aristolochiaceae, Raffle- 
siaceae, Santalaceae, Loranthaceae, Ba- 
lanophoraceae, Podostemaceae).

Hysteromanie, duševní choroba chro
nická, soustavná šílenost hyster. (těžká 
fe rm a hysterie, též nymfomanie, cho
robné zesílení pohlav. pudu u žen).

Hysteroskopie (řec.), vyšetřování dělo
hy déložním zrcátkem.

Hysterotom ie (řec.), tolik jako císař
ský řez.

16
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H ysteron proteron (řec.), figura, při 
níž přirozený pořádek je obrácený (na 
př. u Vergila: „Zemřeme a vrhněm e se 
doprostřed nep řá te l /1). V logice chyba při 
dokazování, k te rá  vznikne tím, že stav 
pozdější si vymění misto s  dřívějším. 
Když na  př. z toho, že pršelo, nu tně  vy
plývá, že země je mokrá, nesmí to věsti 
k přeměně: „Když země je m okrá, m u 
silo nu tně  p rše t i /1

H yšm an Filip (1851—1922), český spi
sovatel a pedagog. A utor četných spisů 
pro mládež.

H ytha  Chrysostom Josef (* 1811 v Něm- 
čicích, f  1850 v Praze), p rem onstrá t s tra 
hovský, univ. kazatel; vydal: O očistci 
(1846).

H ytl Vincenc (* 2. II. 1887 ve Lhotě 
Pros., f  18. VI. 1918), legionář p. pl. 39, 
r. 6. Z ajat na  ital. frontě a popraven 
v Oderzo.

Hyzrle z Chodů (Hieserle), J indřich  
Michal (asi 1575—1660), čes. válečník a 
spisovatel. Účastnil se tureckých výprav, 
byl kom ořím  a nej v. zbroj mistrem. Bo
joval proti s tavům  a v bělohorské bitvě 
byl n a  s traně  bavorské. Napsal pam ěti 
Ž iv o t . . .  (1614), zachované v rukopise 
v Nár. museu.

Hýždě (regio glutaea), svalstvo n a  zad
ní s traně  pánve, oddělené od sebe kosti 
křížovou. Základ  těchto vyvýšenin m asi
tých tvoří tř i  svaly hýždové (musculi 
glutaei).



Ch 243 Chabrusové volby

CH

Ch, třená  souhláska, vznikající p rou 
dem dechu, p robíhajíc ím  mezi jazykem  
a patrem ; podle jejich sevření rozezná
vá se velární (na zadním  patře) a pala- 
tá ln í (na předním  p.). — Písmeno je slo
ženo v latinské abecedě z c a  h, a  jako 
takové je tém ěř ve všech abecedách po
jímáno. V češtině tvoří sam ostatnou  sou 
hlásku. Ve franštině  a  portugalštině 
značí š, v angličtině a španělštině č.

Cháb Václav (* 30. března 1895 v Čer- 
nově), čes. žurnalista . Byl rus. legioná
řem  a redaktorem  různých listů; též 
p řek ládá  z ruštiny  a chorvatštiny.

Chabaneau (šabanó) Camille (1831— 
1908), franc. filolog, vynikající znatel 
Provengalska; vydal četné staroprovenc. 
texty, uveřejnil Histoire et théorie de la  
conjugaison frangaise (1868, 2. vyd. 1879), 
G ram m aire  limousine (1876).

Chabarov Jer. Pav., ruský  dobyvatel 
území řeky A m uru až k je jím u ústí (v 1. 
1649—51).

Chabarovo Nikolskoje, m. v sev.-vých. 
R usku u Jugorského průlivu, k terý  od
děluje ostr. Vajgač od pevniny; je obý
váno Samojedy a  Rusy. Polohou tém ěř 
n a  70° s. šíř.; p a tř í  mezi nejsev. m ěsta  
světa.

Chabarovsk, hl. m. rus. území vých. 
Sibiře, (1923) 51.000 ob., n a  soutoku A m u
ru  a  Ussuri; m á  živý obchod, obzvláště 
kožišinami. — Ch., 1858 založený jako vo
jenská  stanice, od 1881 město.

Chabařovice (Kar- 
bitz), m. v Č, okr.
Ostí n. L., 5074 ob. 
ob. (1329 č.). Velmi 
bohaté doly hnědo
uhelné (Milada II.,
Petrův, Bedřich, Ma- 
rie-Antonie), tov. na 
železné a kovové 
zboží, u ltram arínu , 
knoflíků, ozd. zboží 
atd. Chrám  sv. Va
vřince po požáru r. Znak mésta
1697 přestavěn. OhabařoTic.

Chabas (šaba) Francois (1817—1882), 
franc. egyptolog.

Chabasit, nerost skupiny zeolithové, 
vodnatý křem ičitan  hlinitovápenatý; n a 
chází se v bílých nebo narůžovělých k ry 
stalech rhomboedrických, tv. 4—4.5, n a  
rudních  žilách (Andreasberg), v du tinách  
basaltu  a phonolithu (Čechy, Skotsko, 
Faróery  atd.), v m elafyru  (Nahetal, Fas- 
sa ta l atd.), též v žule (Striegau, Baveno) 
a m ladšího původu v pram enech Plom- 
bieresu. Krystalovou formou poněkud 
odlišným ch. jest phakolith.

Chabenec, záp. křídlo Níz. Tater, k te ré  
zde dosahují p rávě nejv. šířky, zvedá se 
do výšky 1955 m  (nejv. hora  Níz. T ater 
Ďumbier je jen o 90 m vyšší).

Chaber (hebr. , ,druh“), v 2. a 1. stol. 
př. Kr. israelita, jenž dozíral n ad  záko
ny o levitské čistotě. Později čestný titul 
žida znalého práv.

Chaberski Emil (* 1890), pol. herec a  
režisér ve Varšavě.

Chabeřice, o. v Č., okr. K u tná  Hora, 
595 č. ob.

Chabír (ar.), vůdce k a rav an  v  severní 
Africe, hl. v poušti.

Chablals, kraj. v Savojsku, hraničící 
n a  sev. s jez. Ženevským; tvoří arr. Tho- 
non ve franc. dep. Haute-Savoie.

Chablis, město ve fr. dep. Yonne, as 
1900 ob.; známé znam enitým  bílým  b u r 
gundským  vínem.

Chabr Vladimír, pseud. W. F. W aller 
(* 1878), čes. p řekladatel z angličtiny. 
Přel. práce Curwoodovy, Londonovy, Gre- 
goryovy, Beecher Stowe a č. j.

Chabrias, a thénský  vojevůdce; zvítězil 
376 př. Kr. v nám ořn í bitvě u  Naxu nad  
Spartou, padl 357 u Chia.

Chabrus (z hebr. chabrutha), sdružení, 
obyčejně tajné, obchodníků a p řekupn í
ků, aby bylo docíleno společného postupu 
při dražbách a aby byla vym ýcena sou
těž obecenstva soukromého.

Chabrusové volby do českého sněm u 
ve V elkosta tkářsk é  kurii  (1872), kdy růz 
n í spekulan ti kupovali za p řehnané ceny

16*
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velkostatky, aby docílili m ajority  při vol
bách a  otřásli tak  s tá toprávní většinou 
sněmovní, jež tehdejší vládě Auerspergo- 
vě a  jeho něm. centrál, choutkám  p ře 
kážela. Tímto podvodným způsobem zí
skáno přes 70 h lasů velkostatkářských a 
docíleno vládní sněmovní většiny, načež 
Češi za protestu odešli ze sněmu.

Chábúr, přítok Eufratu, ústící u Cir- 
cesia. — Jiný Ch. ústí do ř. Tiaris, p řité 
kaje od vých.

Chabžany, o. n a  Slov., okr. Přešov, 222 
čs. ob.

Chaco, El, části o* Oran Chaca v Již. 
Americe: 1. Teritorium  v Bolivii, 120.000 
k m 2, as 13 000 ob. (1915). Hl. m. Caiza,
(1915) as 2.100 ob. — 2. Odlehlá a zčásti 
dosud neprozkoum aná k ra jina  v severní 
Argentině, 136.594 km 2, as 50.000 obyv. 
(1920). Hospodářská těžba se omezuje na 
quebracho, paraguayský  čaj a n a  dříví. 
Kromě toho trochu zemědělství; dále se 
chová dobytek (skot a  ovce). K dopravě 
slouží hl. řeky, je jen několik krá tkých  
úzkokolejných drah. III. město je Resi- 
stencia na Rio P araná , as 8.400 ob. (1920).

Chaconne (fr.; it. ciacona), s tarý  ital. 
tanec, později instrum entáln í kus v po
m além  tříčtvrt. taktu, v němž se stále 
opakuje basové tém a rytm icky silně zdů
razněné (ostinato).

Chacra (indian.-špaň.), v Argentině 
označení drobnějších zemědělských ho
spodářství, zabývajících se hl. pěstová
n ím  obilí.

Chacun á son goút (fr.), každý podle 
své chuti, vkusu.

Chadídža (Chadiga), p rvní žena Moha
medova (kol 555—619); jako bohatá vdova 
provdala se za Mohameda kol r. 595.

Chadšibej-Liman, původně záliv Čer
ného moře, nyní slané jezero, 8 k m  od 
Oděsy.

Chadt Jan Ev. (Ševětinský) (* 1860, 
t  15. III. 1925), vynikající český lesník, 
který mimo množství drobných pojed
nání z oboru lesnického napsal: Průvodce 
do pralesa a na Boubín. Květena písecká. 
Zalesňování porostů. Pěstování porostů. 
Tis. Dřeviny jehličnaté. Dějiny lesů 
v Čechách. Velkou zásluhu se stanoviska 
ochrany pam átek přírodních si získal 
svým pokusem o úplný přehled a sou
pis Pam átných strom ů v Čechách (1908).

Chadwick George W. (* 1854), am. h u 
debník; psal symfonie, orcheslrál. sbory, 
opery a j.

Chaetopoda, červi štětinatí, volně žijící, 
vyznačující se tím, že po stranách  člán
ků m ají chitinové svazečky, jež slouží 
k pohybu. Někdy tyto svazečky (štětiny) 
jsou neseny párovitými postranním i la 
loky (parapodia). Tělo jejich skládá se

z čelního laloku (prostomium) a z řady 
článků opakujících se organisací, jsou 
zřetelně členití a kroužkovaní. Mezi ně

Crubea fuaifera Qtrf. 
ř) tykadla, e) jícen, d) střevo, a) zadek.

patří dva řády červů mořských a červi 
žížalovití, žijící na  zemi neb ve sladkých 
vodách.

Chaíre, egyptský krá l ze 4. dynastie, 
vládnoucí kol r. 3000 př. Kr., jenž dal 
vystavěti druhou pyram idu u Gizeh a 
vytesati ve skále ohromnou sfingu.

Chagall Marc (* 1890), současný rus. 
malíř, žák Basktův, studoval dále v P a 
říži, využíval kubistického rozkladu for
my k pohádkovým fantasiím  silných 
barev; dává přednost lá tkám  z lidového 
života ruského.

Chagrin (fr.), vydělaná koňská nebo 
oslí kůže s charakteristickým i vyvýšeni- 
nami na lícní straně. Pravý ch. nevysky
tuje se nyní tém ěř již v obchodě; od r. 
1834 se napodobí lisováním vlhké, tř ís 
lem vydělané kůže. — Podobně se vy
rábí chagrinový papír a chagrinové 
plátno na  vazbu knih.

Chaguy, m. ve fr. dep. Saúne-et-Loire, 
arr. Chalon, as 4200 ob.; vinařství, lomy, 
obchod.

Cháchám (hebr. =  moudrý), v žid. 
obcích tolik jako rabín. — Ch.-Baši, nej
vyšší církev, hodnostář Židů v Turecku.

Chachani, činná sopka v Peru, sev. 
od Arequipy, vys. 5800 m.

Chachanov Aleks. Solomonovič (* 1866), 
ruský spisov., literárn í historik, prof. 
gruzínské literatury, znam enitý  orien- 
talista.

Chachapoyas, hl. m. peruán. dep. Ama- 
zonas, as 4000 ob., 2480 m n. m.

Chachar, mor.-slez. přezdívka tuláků, 
lumpů, ničemů, pobudů, hl. na  Ostravsku.

Chacholice, o. v Č., okr. Chrudim, 
233 č. ob.

Chaiber (Khaibar, Kryber), hor. sedlo 
mezi hrit.-ind. s.-z. pohraniční prov. a 
Afganistanem, 53 km  dl., vede od Fort 
Džamrúdu (501 m) těsnou roklí přes po
hoří (1030 m) do Dakky (421 m) a do 
Kabulu.

Chain (angl. =  řetěz), délková m íra 
o 100 lincích (článcích) =  20.116 m; v Ka
nadě =  22 yardům .
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Chaíne (fr.), řetěz, taneční kolo, při 
němž tanečník a tanečnice při kroku si 
podávají střídavě ruce.

Chair, ibn Abul, šeich Abú Sa’id Fazl- 
ulláh (968—1049), perský básník a m y
stik. Zavedl čtyřverší rubájját, charak te 
ristické pro perskou poesii.

Chairo (japon.), ceremo- 
nielní japonské nádoby na 
čaj, vys. 6—10 em, nej- 
častěji ze skelné hlíny, 
s víkem ze slonové kosti.

Chairémón, řec. filosof, 
vychovatel Néronův. Ve 
svém systému spojil prvky 
egypt. mytologie a m ysti
ky s etikou stoicismu.

Chairóneia, m. v Boió- Chaire. 
tii, dneš. Kaprone, v údolí 
Kefissu; 1. VIII. 338 př. Kr. porazil zde 
Filip Makedonský Reky, čímž zničil 
řeckou svobodu. R. 86 př. Kr. zvítězil tu 
Sulla nad M ithridatem; rodiště Plut- 
archovo.

Chaise (fr.), sedadlo, židle. Též dvou 
nebo čtyřkolový kry tý  vůz. — Ch.-longue, 
d ruh  pohovky s opěradlem.

Chaise d*or, fr. zlatá mince ze XIII — 
XV. stol., napodobená též v Holandsku 
a v Porýnsku, mající na  líci obraz krále, 
sedícího na  trůně, na  rubu květinový 
věnec.

Chait David Mark. (* 1899 ve Válku, 
Lifl. gub.), souč. spisov. ruský; přispívá 
do různých časopisů, samostatně vydal 
Zavodskie budni, 1925, povídky Burjan, 
1927, rom án Semja Bousa Broudesa, 
1927, a j.

Chajda, rozbořená chalupa, chatrč.
Chajjam  Omar Ibn Ibrahim  Nišapur- 

ský ( t 1123), perský básník a filosof.
Chákán (mongol. =  kníže, císař), titul 

mongolských, potom i j. perských a tu 
reckých vladařů. ChákánI =  císařský.

Chaki, rozsáhlé solné bažiny, na vých. 
od dol. Volhy, v rus. sov. rep. kirgizské.

ChaPat (vl. chiPat, arab.), oděv, daro 
vaný čestný háv, jímž vyznamenávají 
perská a středoasijská knížata své 
úředníky.

Chalatenango, hl. město dep. Ch. v Sal
vadoru, as 11.000 ob., s velkými výroční
mi trhy

Chalaza, pletivo n a  spodině rostlinné
ho vajíčka. Oplodnění, při kterém vniká 
pylová buňka (vak) do vajíčka uvede
ným  pletivem, zove se chalazogamie.

Chalazion, nádorek  v očním víčku, 
vzniklý zánětem hlubokých žláz víčko
vých (žl. Meibomské); často přichází 
mnohonásobně.

Chalanskij Michail Georg. (* 1857), 
ruský lite rárn í h istorik  a  folklorista. 
Spisy: O srbských nár. písních, Velko- 
ruské byliny, O některých zeměpisných 
jménech v jihosl. a ruském  eposu, Jiho- 
slovan. pověst o kralevici Markovi ve 
spojení s ruským  eposem a j.

Chalcedon, p růsvitný  nerost, skládá se 
z kys. křemičité, tvoří kulaté, ledvinovité 
nebo krápníkovité kusy, vznikající v du 
tinách nebo v trh linách  horn in  z vod
ného roztoku. Vyskytuje se též v des
kách, klam otvarech podle kazivce, atd., 
ve zkamenělých mušlích; konečně v po
době valounů. Rozeznáváme chalcedony 
jednobarevné a pruhované (achát, onyx). 
Jednobarevný ch. je někdy bílý (t. zv. 
bílý karneol), často nažloutlý, nam odra 
lý, nazelenalý nebo načervenalý, polo- 
průhledný (orientální ch.) až poloprů- 
svitný ízápadní ch.), m atný  nebo lesklý. 
Kysličníkem železitým červený ch. je 
karneol (lat., krvavý), který v zka
menělých kmenech, červeném pískovci, 
atd., též v podobě valounů je roz
šířen (Oberstein, Indie atd.), a dě
lají se z něho kameje, prstenové k a 
meny, sošky atd. Krvavě červený k a r 
neol sluje mužský, jasně červený žen
ský karneol. Hydroxydem železitým k aš 
tanově hnědý je sardel. Zelený je chry- 
sepras. a p lasm a (Q*) a heliotrop (krvavý 
orientální jaspis), p lasm a s červenými 
skvrnam i (kysličník železitý) z Vých. 
Indie, Bucharska, atd., z něhož se často 
brousí kam eny do prstenů; modrý jest 
safirin. Enhydros (řec., vodu obsahující) 
nacházející se v mandlovcích u Vicenza 
a v Uruguayi, m ají v sobě dutinu, k terá  
je částečně nap lněna  vodou, jejíž objem 
na suchém  vzduchu se zmenšuje, pono
řením do vody zase vzroste, což je d ů 
kazem toho, že chalcedonový obal je zde 
pórovitý Na pórovitosti jednotlivých 
vrstev ch. spočívá umělé barvení achátů .

Chalcidius, platonický filosof v první 
pol. 4. stol. po Kr., dobře obeznámený 
s učením židovským a křesfanskýno, 
přeložil do latiny Platonova Timaea.

Chalco, s taré město v Mexiku, as 4.000 
ob., 2.286 m n. m., n a  sladkovodní lagu
ně Ch.

Chaldaea (babyl.-asyr.; mat. Kaldu, 
země Kaldu), nazývala  se ve starověku 
plodná nížina n a  dol. Eufratu.

Chaldejci (hebr. Kašdím), semitský n á 
rod, usedlý pův. v Chaldejsku. Přebytek 
obyv. pronikal od IX. stol. na  sever do 
Babylonská, kde v dobách slabosti zmoc
nili se několikrát vlády, až konečně se 
dostal na  trůn  Nabopolasar v r. 626 př. 
Kr., po pádu Ninive se stal pánem  asyr- 
ské svět. říše a  založil novobabylonskou
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neboli chaldejskou svět. říši, jež se stala 
539 kořistí Peršanů.

Chaldejské období (saros), Chaldejcům 
již znám á doba (6.585 dní, 7 hod. a  42 
min.), v níž se opakují zatm ění slunce 
a  měsíce.

Chaldejský jazyk a lite ra tu ra , nevěde
cké, nyní nepoužívané označení západo- 
arm ejské pohebrejské řeči a literatury, 
vzniklo falešným přeložením verše Dan. 
2, 4, jímž počíná a rm ejská  část bible.

Chaldron (čéldťn), pův. angl. obilní 
m íra  (4 quarters  =  11*63 hl); váha  v ob
chodě uhlím, v Londýně 24 hundred- 
w eightů — 1219’26 kg, v Newcastle 53 
hundredw eightů  =  2692*51 kg.

Chalet, (fr.), salaš, švýc. dům.
Chalcha (Chalka), skup ina  vých. Mon

golů, n a  sev. od Gobi.
Chalicodoma, o* zednice.
Chalíd Ibn el Valíd ( t  642), islámský 

vojevůdce z doby Mohamedovy; původně 
jeho odpůrce, později přivrženec, nazván 
„mečem božím"; bojoval proti Byzanci, 
porazil 633 Peršany u Kazimy, 634 Theo
dora byzantského v Palestině u Jar- 
m uthu, čímž získal Sýrii islámu.

Chalífa, l^alif.
Chalífát, Q* kalifát.
Chalkantit, v přírodě přicházející ne 

rost stejného chemického složení jako 
skalice modrá, C u S 0 4 .5 H 20  (Q*).

Chalkédón (řec.), kvetoucí obchodní 
město ve staré Bithynii, n a  Bosporu, 
napro ti Byzanci, zal. r. 685 př. Kr. Me- 
garou. R. 451 složeno zde na  církevním 
sněmu ch. vyznáni víry. Ch. je nyní tur. 
Kadikoei.

Chalkidický poloostrov (Chalkidiké, 
řec., nyní Mademachoria), hojně zales
něný a zavodněný poloostrov mezi zál 
Soluňským a Orfanským, s  třem i p řík rý 
mi pohořími.

Chalkis (novořec. Euripos), řec. město, 
as 13.300 ob., na  stejnojm enné mořské 
úžině, m á dva přístavy, přádelna.

Chalkofyllit (měděná slída), nerost, vod- 
natý arseničan mědnatý; nachází se 
v perleťově lesklých, šesterečných tabul
kách a v lupenatých hm otách v malých 
druzách, zelený, tvrdost =  2, u Saydy 
v Sasku, v Cornwallu a n a  Urále.

Chalkografie o* mědirytectví.
Chalkochemigrafie, s ta rý  zpŮ6ob vý

roby tiskařských ploten. Kresba se na 
kreslí obráceně na  zinkovou nebo mědě
nou desku a pokryje roztokem asfaltu. 
Po rozpuštění bílého podkladu ve vodě 
se kresba vyleptá.

Chalkopyrit (kyz měděný), nerost, sír- 
n ík  železitomědný CuFeS2, obsahuje 34.5 
proc. mědi a 30.5 proc. železa, krystaluje 
v soustavě čtverečné, tv. 3.5—4, rozkládá

se snadno, nachází se většinou celistvý a 
vrostlý, mosazně žlutý, často s  pestrými 
nálety, na  př. v Saském Rudohoří, na 
Harcu a j., jest velmi důležitou rudou 
měděnou.

Chalkos (řec.), starořec. m ěděná mince, 
v Athénách — Y& obolu.

Chalkosin (leštěnec měděný), cenná m ě
děná ruda, s írn ík  mědný CuaS, obsahuje 
79.85 proc. mědi, nachází se v kosočtve- 
rečných krystalech a zvláště celistvý, 
temně olověně šedý, kovově lesklý, n a  ži
lách a v ložiskách, v Čechách u Slavkova, 
Jáchymova, Příbram ě, na Mor. u Blan
ska, Borovce, Javorku, na  Slov. u Šťáv
nice, na Harcu a j., též vrostlý v měděné 
břidlici u Mansfeldu, Saalfeldu a jako 
rudní impregnace rostlinných zbytků 
u Frankenbergu v Hessensku (franken- 
berské žitné klasy, malé větve Cupres- 
sites Ullmanni a U llm annia bronni).

Chalkotypie (řec.), způsob zrněného 
měditisku), prováděný podobně jako Klí
čová heliogravura.

Challá (hebr. — koláč), každodenní obět 
podle 4. kn. Mojž. 15, 21. Pravověrní Židé 
ještě dnes spalují kousek těsta jako ch.

Challenger, jméno angl. korvety, jež 
provedla v 1. 1872—76 dosud nejdůležitěj
ší vědecké nám ořní výpravy.

Chalmers James (1782—1853), anglický 
kn ih tiskař a vynálezce pošt. známek, kt. 
na  jeho návrh  zavedeny v Anglii r. 1840.

Chalmová, o. na  Slov., okr. Prievidza, 
251 čs. ob.

Chalon-sur-Sadne, hl. m. arr. ve franc. 
dep. Saóne-et-Loire, as 31.600 ob.; důleži
té průmyslové a obchod, místo n a  Saóně, 
obchod obilím a vínem.

Chalonnes-sur-Loire, m. ve franc. dep. 
Maine-et-Loire, as 4200 ob.; poblíž jsou 
uhelné doly.

Chálons, Camp de, franc. voj. výcvi
kové středisko a dělostřel. střelnice (po
lygon) v rozloze 12.000 ha, 20 km sev. od 
m. Ch.-sur-Marne. Je zároveň vojenským 
táborem, kde jest ustavičně soustředěn 
větší počet jednotek, kde se nalézají růz 
né školy (pěchotní střelecká škola a j.) 
a ústavy. Tam  r. 1870 se z VI. sboru Can- 
robertova a  zbytků arm. Mac Mahonovy 
utvořila  t. zv. arm. Chálonská, poražená 
pak 1. IX. u Sedanu.

Chálons-sur-Marne, hl. m. franc. dep. 
Marné, as 31.200 ob. Výroba šamp. vína, 
koží, bot, stávkového a provaznického 
zboží, obchod obilím, vlnou atd. Q* svě
tová válka.

Chaloupecký Josef, MUDr. (* 6. I. 1864 
v Semilech, f  25. IX. 1916 ve Varšavě), 
čes. lékař. Psal stavovské články lékař.

Chaloupecký Václav, PhDr. (* 1882 
v Dětenicích), knihovník lobkovický
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v Roudnici, h isto rik  školy Gollovy, n yn í 
univ. prof. v Bratislavě; vydal Jan  IV. 
z Dražic (1908), Česká rebelie n a  Pod- 
ř ipsku  (1918), Fr. Pa lacký  (1912), K nej
s ta rš ím  dějinám  B ratis lavy  (1922), S ta 
ré Slovensko (1923), Dvě studie k ději
n ám  P odkarpa tská  (1925), M artinská  de
k larace (1928), Slovenské dioecese (1928). 
P sal též lyrické básně.

Chalonpecký Václav (* 1786 v Podě
bradech), právník, filolog a  básn ík  obro- 
zenský, člen družiny Puchm ajerovy, je
hož Sebrání básní a zpěvů se zúčastn il

Chaloupka Adolf, PhDr. (* 13. IV. 1894 
v Rokycanech), ú ředn ík  m in. školství. 
Píše č lánky z oboru lidové výchovy a 
ochotnictví.

Chaloupka F ran tišek  (* 1869), rolník 
v Libli u Častolovic. R. 1901 byl zvolen 
do českého sněm u a do výboru zeměděl
ské rady  pro Čechy. V r. 1907 zvolily jej 
venkovské obce volebního okresu Koste
lec n. O., Rychnov n. K., Žam berk poslan 
cem do říšské rady vídeňské. V r. 1918 
byl povolán do rev. Nár. shrom áždění. 
Byl úspěšně činným  v organisaci ro l
n ického družstevnictví a dobytkářství.

Chaloupka Josef (* 1898 v Brně, f  24. I. 
1930 tamže), čes. básník. Odborný učitel 
n a  školách „Vesny11. Vydal lyrické k n i 
hy: Vzplanutí, K am arád  mrtvých, Hlas 
a  mlčení. Ukončil svůj život sebevraždou.

Chaloupková A nna (* 1899 v K am en
ném  Újezdě, f  14. III. 1920 v Praze). Za
sloužila se jako revoluční k u rý rk a  tím, 
že donesla v květnu 1917 zprávu  od 
T. G. M asaryka z A m eriky do P ra h y .

Chaloupky, o. v Č., okr. Hořovice, 761 
č. ob. Zřícenina h ra d u  Valdeka, založ. 
1250, ale pustého již v 15. stol.

C halubiňski Tytus, MUDr. (1820—1889). 
Od r. 1859 prof. pathologie a  therap ie  ve 
Varšavě. Napsal p ráce  z oboru lékařské 
ho i botanického.

Chaluha, m ořský pták, výborný le
toun z čeledi racků, podobný holubu, 
s kříd ly  úzkými, dlouhými. Má úplné 
plovací blány mezi prsty, zadní p rs t  vol
ný, zobák se s tra n y  sm áčknutý . Krmí 
m láďata . — Ch. velká (S tercorarius ca- 
taractes) obývá severní i jižní polární 
končiny, v Evropě Island  a  severní Nor
sko a zalétá někdy až do Anglie. Živí 
se živými i m rtvým i m ořským i zvířaty 
a  loupeží, nebot vyd írá  kořist jiným i 
p táky  uchvácenou. N apadá i m enší p tá 
ky. Hnízdí n a  vysokých skalách  ve vět
ších hejnech až 100 p á rů  čítajících a 
m láď a ta  h á jí  velmi statečně i p roti člo
věku. — Ch. m alá  (Lestris cephus), še
divé barvy, obývá pobř. Ledového moře. 
Na podzim přeletu je  více k jihu, zasti- 
hu je  Německo a by la  již jednou v Če

chách ulovena. — Ch. obecná (Lestris 
parasita), tm avě ořechově zbarvená, 
hnízdí rovněž n a  severu a  jen zřídka 
kdy dosahuje  pobřeží Anglie a  Německa. 
— Ch. pom ořanská  (Lestris pomarina), 
n a  zádech olivové barvy, pod břichem  
bílá, jest domovem v severních  konči
nách  Evropy a  v zimě pře le tu je  do Ang
lie, F rancie  a Německa. Do Čech bývají 
tém ěř každoročně jednotlivé kusy bouří 
zaneseny. Jest drzý lupič, k terý  d ran 
cuje i hn ízda  a  uchvacuje  i větší ptáky. 
Hnízdí n a  vysokých pobřežních skalách.

C haluhovité řa sy  (Fucaceae), zvláštní 
čeleď ze třídy  hnědých  řas. Tvoří velké 
s ta tné  stelky, zprav id la  hodně rozvětve
né a  velmi rozmanité, od nejjednodušších  
k nejsložitějším. Rozmnožují se pohlav
ně. V du tinkách  stélek n a  m ístech n ah o 
dilých nebo n a  zvláštn ích  větévkách vy
tvořují se oogonia s buňkam i vaječným i 
a  sam čí an the r id ia  se spermazoidy. Po 
vypuzení obojích buněk  děje se oplození 
ve vodě. Chaluh je 26 rodů a přes 300 
druhů. Tvoří h lavní složku podvodní ve
getace mořské. Pevné kožovité stélky 
odolávají vlnobití, m nohé d ruhy  vyhle 
dávají přím o stanoviště s velkým  příbo 
jem. Skalnaté  břehy  jsou vroubeny do 
hloubky několika  m e trů  chaluho vitým i 
porosty a  na  něk terých  m ístech snáší 
voda obrovské spousty cha luh  a  u k ládá  
je n a  břeh  v h radby  až m e tr  vysoké, ča
sem jako roh ztvrdlé. Nánosy chaluh  
vroubí často v délce mnoho k ilom etrů  
pcbřeží jižní Francie, Norm andie, Kor- 
siky a  slouží m ísty k hnojení a  k výro
bě sody a  jodu. O dtrhnuté  stélky chaluh  
h rom adí proudy m ořské n a  u rč itých  m í
stech oceánu v rozlehlé souvislé vrstvy 
„sargassové louky“, které  tlum í vlny 
m ořské a  způsobují n ápadné  tišiny. Vel
m i rozlehlé sargassové louky rozkládají 
se západně od Azorských ostrovů. — 
C haluha uzlina tá  (Ascophyllum nodo- 
sum), z nejv. chaluh, m ořských řas, v se
vern ím  m oři rostoucích, m ívá až m etr  
dlouhé stélky s m ěchýřky  plovacími 
uprostřed, stejně vidličnatě větvené. — 
Ch. bub linatá  (Fucus vesiculosus) tvoří 
velmi husté  trsy  pentlicovitých stélek, 
s velkým i m ěchýři, podél b řehů  všech 
evropských moří a  zasahuje  i do ústí 
řek. — Ch. p ila tá  (Fucus serratus) se stél- 
kou po k ra jích  pilovitou, bez m ěchýřů, 
p ři severních březích Evropy. — P áte ř-  
kovec (Cystoseira) v teplejších m ořích  
pokrývá kdejaký kám en v m írné h loub 
ce s té lkam i vřesu podobnými. Mezi cha
luhy pa tř í  i hroznovice (Sargassum), k te 
rá  m á  největší rozšíření a  roste všude 
v moři, vyjm a studené okrsky. Vedlejší 
větévky stélky m ají  tv a r  l is tů  někdy
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ozdobně zubatých, barvy hnědé, zelené, 
červené a nabývá tím  podoby vyšší rost
liny listnaté. Hroznovice tvoří h lavní sou
část „sargassových luk“ již od Aristotela 
popsaných. Sestávají z rozlehlé vrstvy 
řas na  určité místo v m oři Golfským 
proudem nanesených ve množství a roz
sahu stále se měnícím.

Chalupa, venkovské obývací stavení 
roubené, význačné lidovou tesanou ozdo
bou trámoví i lomenic. Ch. jsou rozší
řeny po celém našem státě a mnohé 
jsou až hodně přes 200 let staré, jak  do
svědčují letopočty, na podstropních t rá 
mech vysekané. K chalupě se počítalo 
příslušenství asi 20 korců (6—7 ha) polí. 
Byly prostornější a pohodlnější k obý
vání než dnešní domky a mizejí, jelikož 
jejich stavba byla by dražší než cihlová, 
a stavba sam a je omezena stavebním ř á 
dem. Vzorem chalupy je Česká chalupa 
na  jubilejní výstavě v Praze roku 1891.

Chalupa Dalibor (* 27. I. 1900 v Letovi- 
cích na Mor.), č. spisovatel, učitel. Vydal 
verše: Brázda v duši (1920), Duhové po
ledníky (1927).

Chalupa Duchoslav Tugurinus (nar. 
kol. 1550 v Čáslavi, f  1607 v Chrudimi), 
napsal Knihu pam ětní m ěsta  Chrudimě 
(1579); básník latin, žalozpěvů a chvalo
zpěvů i českých veršů příležitostných.

Chalupa Fran tišek  (* 1827 v Mnich. 
Hradišti, + 16. IV. 1867 v Praze), čes. m a 
líř, kra jinář, rytec a litograf. Pracoval 
u M edaua v Litoměřicích, přispíval do 
ilustr. časopisů (Erinnerungen, Květy, 
Světozor, Česká Viola, Zlatá Praha). Měl 
též závod n a  vyšívání praporů.

Chalupa Fran tišek  (* 1857 ve Velikých 
Králíkách, f  1890 v Praze), redig. Ruch 
(1880—1882), vydal básně Záviš (1883), 
Zpěvy bohatýrské (1889), dvě sbírky pře
k ladů z ruštiny  Niva (1885), a Kvítí z ru s 
kých luhů (1885), povídky Naše ves jindy 
a dnes (1886) a  Poslední Přemyslovec 
(1887). — O* Liter. Listy 1890, 77.

Chalupa Karel (1864—1904), ú ředník  
státního knihoskladu, vydal sbírky po
vídek Různé obrázky (1890), Z veselých 
dob (1892), Svatební dar (1893), Podle 
rozm aru (1894) a Uzdravení (1894), něko 
lik sbírek povídek o Staré Praze a poví
dek pro mládež.

C halupa Karel (31. X. 1902 v Kamenici 
n. Lípou), redaktor deníku Reforma a 
Nového Večerníku. Sp.: Mé písně (1920), 
Pěšiny (1923).

Chalupa Rudolf (* 1875 v Kuklenách), 
současný publicista sociál, demokratický, 
red. Pražské tiskové korespondence, pře 
kladatel rom ánů Rouquetteových. Od 
r. 1920 poslanec N. S.

Chalupa Vladimír, (* 1872 v Křešíně), 
generál. Původně ve službě soudcovské. 
Za světové války jako záložní důstojn ík  
přešel v r. 1915 k Rusům. V r. 1918 byl 
ruskou odbočkou Národní rady  poslán 
do Francie, aby tu vedl vojenskou k an 
celář Národní rady  čsl. N avrátiv  se kon 
cem 1918 do Prahy, povolán byl jako po
bočník m in is tra  do MNO. Od roku 1921 
jako generál vojenským  přidělencem čsl. 
vyslanectví ve Vídni. Nyní šéf zpravod. 
odd. MNO.

Chalupecký Jan  (* 1892 v Příbrami), 
kap lan  n a  Smíchově, povídkář a publi
cista.

Chalupecký Jindřich, MUDr. (* 20. X. 
1864 v Praze, t  15. V. 1918 v Praze), prof. 
očního lékařství na praž. univ. Spisy: 
Heinrich Heine (1896), Injekce podspojiv- 
kové (1896), O vidmech barevných (1900), 
Oční lékařství (1902 a 1908), Barevné sly 
šení (1903), Z duševního života slepých 
(1906), H udba barev (1908).

Chalupecký Jindřich  (* 12. IL 1910 
v Praze), čes. kritik. Píše lite rárn í studie 
a  kritické referáty  v Sam ostatnosti a 
Lumíru.

Chalupka Adam  (* 1767 v Lupče Ně
mecké, f  1836 v Hornej Lehotě), fa rá ř  
evangelický, vydal Historické pam ěti cír
kve brzňanské (1837), Zem C hananejská 
(1829 a 1831).

C halupka Ján  (* 1791 v Hornej Mičinej, 
t  1871 v Březně), evang. fa rá ř ;  vydal ano
nym ně od roku 1830 řadu  divadelních 
her kocourkovských, jimiž založil slo
venské divadlo, z nich vynikly  h ry  Ko- 
cúrkovo, S tarúš plesnivec, T řinác tá  ho
d ina a Juvelír.

C halupka Samo (* 1812 v H orní Lehotě, 
f  1883), evang. farář, vůdce první lidové 
školy básn íků  slovenských; proslul svý
mi baladam i a písněmi, jejich soubor 
Spevy vyšly 1868, kritické vydání 1912. — 
Výběr ze spevov vyd. Matice Slov. 1927. 
Q* Liter. Listy 1883, 94.

C halupka Samuel, slovenský fa rá ř  ev. 
v Kebíni, vydal spisek eucharistický 
v Trenčíně (1657).

Chalupníci, obyvatelé chalup; v n ě k t  
k ra jinách  drobní rolníci n a  rozdíl od sed
láků, ale s větším m ajetkem  než domkáři
o  h a r ó ř n í p i

Chalupný Emanuel, JUDr. (* 14. XII.
1879 v Táboře), český spisovatel, kritik, 
sociolog. Advokát v Táboře. 1901—1902 
redaktor měsíčníku Studentské směry, 
1903 Času, 1906—1910 Přehledu, 1918— 
1921 jihočeského sokolského věstníku 
Trocnov, od roku 1926 Sborníku národo
hospodář., polit, a sociálního. Od r. 1923 
docent na  universitě v Brně; od r. 1924 
docent čes. techniky v Praze; od 1928
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profesor sociologie n a  Svobodné škole 
politických nauk  v Praze. Ch., zprvu 
M asarykův epigonský následovník, poz
ději jeho publicistický odpůrce, postavil 
svou činnost na  základ sociologický. 
Napsal velké dílo Sociologie, jehož jed 
notlivé oddíly jsou Základy (1916), Dě
jiny sociologie (1922), Skladba I. a II. d. 
(1919 a 1921), Vývoj (1917). Kromě toho 
Sociologie podle nauky Vilfreda P are ta
(1925) a Úvod do sociologie (1905), Mono
grafie a práce liter, a kulturně-historické: 
K. Havlíček (obraz psycholog, a sociol., 
1908); Životopis (1911); Havlíčkova osob
nost (1916); Jos. Jungm ann (1909, 1912); 
Otak. Březina (1912); Jos. V. Sládek 
(1916); Studie o díle Josefa Holečka
(1926); P řední tvůrcové národního p ro 
gram u (1921); Hus (1924); ž ižka  (1924). 
Jako politik a tradicionalista  jeví se 
Ch. ve spisech: A ntika a moderní život 
(1908); Úkol českého národa (1910); Poli
tické úvahy (1911); Feuilletony (1913). 
Z prací o Sokolstvu a tělesně výchově: 
Sokolstvo a  nová doba (1922); Skauting 
a Sokolstvo (1923); Časové otázky sokol
ské (1924); Tyršův poměr k vojsku a so
kolský program  (1928). Z právnických 
děl: Soudní spory a reform a soudního 
zřízení (1919); Advokát a advokacie jako 
zřízení právní a soc. (1922). Z ostatních 
jeho edicí nutno uvésti: Výbor z prací 
Artuše Drtila (1912) a Anketu o trestu  
sm rti (1923).

Chalupský Václav (* 1887 v Záboří), 
katecheta ve Volenicích; vydal A lm a
nach bohoslovců budějovických (1913).

Chalupy, o. v Č., okr. Přeštice, 216 č. ob.
Chalva, ruský  pamlsek na  způsob t. zv. 

tureckého medu, z mletých ořechů, cukru 
a medu.

Chalvers Antonín, m alíř  v Liberci 1760.
Chalybové, starov. národ, na  sev. pobř. 

M. Asie, slavný svým způsobem zpra 
cování železa.

Chám, Q* sperma.
Chám, nejmladší syn Noemův, podle 

bible praotec H am itů  (Chamitů).
Chamade (franc., šam áda, ital. chia- 

m ata, něm. Schamade), signál, dávaný 
bubnováním, že posádka (pevnosti, po
sice a p.) chce s nepřítelem  vyjednávati 
nebo kapitulovati. Odtud též tolik, co 
kapitulace.

Cham aecyparis Spach., cypřišek, rod 
conifer (jehličnaté). Známo asi 8 druhů. 
C. sphaeroidea Spach., 10—25 m vysoký 
strom  se šedavě zeleně zbarvenou koru 
nou pyram idálního vzrůstu; rozšířen jest 
ve smíšených porostech v močálech po 
vých. pobřeží USA. C. bricoides Carr. 
(Retinospora er. Zucc.) z Japonska, jest

uměle vypěstovaná, n a  formě útlého 
m ládí rostliny ustálená, ovšem neplodná 
odrůda. C. lawsoviana Pari. jest m ohut
ný strom  západních břehů Oregonu a 
Kalifornie. U nás tvoří krásné od země 

znenáhla  zúžené 
kužele, tmavoze
lené větévky jsou 
na spodu bělavé. 
Podobný Ch. nu- 
thaěnsis Sp., les
ní štíhlý strom od 
Sitky po pobřeží 
až k Oregonu, má 
větévky na spo
du jen bledě n a 
zelenalé. Japon
ské druhy  Ch. 
obtusa Sieb., Ki- 

Cypřišek. noki a Ch. pisi-
a) plod. fera Sieb., Sava-

ra, jsou obecné 
lesní strom y v Japonsku, jichž dříví se 
hojně zužitkuje. Kinoki zdobívá vysokou 
pyram idální korunou japonské chrámy, 
které z dřeva jeho bývají vystavěny. 
Kromě těchto d ruhů  pěstují se v Japon
sku četné umělé odrůdy zvláště v koře
náčích pěstované trpasličí formy, které 
při stáří 100 let dosahují sotva půl m etru  
výšky.

Cham aedorea Willd., rod palem, větši
nou trsnaté  druhy, s rákosovitými ten 
kými pruty, s řídkým i listy; tvoří husté 
podrosty v lesích středoam erické horna- 
tiny. Nerozvité květy požívají se v Mexi
ku jako zelenina. Mnohé druhy  (celkem 
asi 70) pěstují se též jako ozdobné a po
kojové palmy. Tak Ch. elegans Mart., 
Ch. ernesti augusti Wendl., Ch. elatior 
Ilcrt., Ch. gram inifolia  Wendl. a  Ch. lu- 
na ta  Lich.

Cham aenerium , Q* Epilobium.
Chamaerops L., žum ara, rod palem 

s vějířovitými listy, květy na  jednoduše 
větevných osních latách. Ch. hum ilis L., 
ž. nízká, jest jedinou palmou evropské 
pevniny, u Nizzy dosahuje nejsevernější 
hranice rozšíření palem. Kmeny zůstá 
vají nízké, přízemní, přečetné listy s če
pelí pravidelně vějířovitě rozeklanou na 
dlouhém ostnitém řap íku ; tvoří husté 
trsy. V lákna listová dávají výborný m a 
teriál na  rozličná pletiva a vycpávky. 
V zahradách  dosahují výšky kmene až 
6 m; jest to vděčná ozdobná palm a v po
kojích. Ch. excelsa Thb., ž. ztepilá, tvoří 
vysoký kmen, který po celé délce oba
lují četné pochvy opadlých listů, třepící 
se v hnědé pevné vlákno; v Číně, kde je 
tato palm a domovem, zhotovují se 
z něho klobouky a  pláště.
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Chamavové (Chamavi), germ. národ 
n a  dol. Rýnu, obsadili r. 98 po Kr. zemi 
B rukterů .

Chambellan (fr., ve středověku camhel- 
lanus), komoří.

Cham berlain (angl., čemberlen), ko
moří; lord ch., p ředstavený královského 
dvoru v Anglii.

Cham berlain  A rth u r  Neville (* 1869), 
b ra tr  J. Austina, angl. politik, organi- 
soval 1916—17 pomocnou akci; 1922—23 
m in istrem  pošt. V Baldwinově kab ine tu  
1924 m in is tr  zdravotnictví.

C ham berlain  Houston S tew art (* 9. zá
ří 1855), angl. spisovatel. Ch. učinil se 
znám ým  filosof.-dějepisnými díly.

C ham berlain Josef (1836—1914), b ritský  
stá tn ík . Od r. 1864 účastn il se politiky, 
r. 1876 člen dolní sněmovny, kde se stal 
vůdcem rad ikáln í strany. V Gladstonově 
d ruhém  m inisterstvu  byl r. 1880—85 p re 
sidentem  obchodního úřadu. Pro Glad- 
stonovy plány hom erule rozešel se s n ím  
a stal se vůdcem liberálních unionistů . 
Ch. vstoupil jako m in is tr  kolonií r. 1895 
do kabinetu  Salisburyho, v němž praco 
val na válce, jež donutila  burské rep u 
bliky k podrobení. Sp.: Foreign and co- 
loniales speeches (1897).

C ham berlain Sir John Austen (* 1863), 
angl. státník. R. 1892 člen dolní sněm ov
ny, 1895—1900 civil, lord adm irality , 1900 
—1902 stá tn í podtajem níkem  pokladu, 
1902—03 generál, ředitel pošt, 1903—06 
stát. sekret, pokladu. Vstoupil r. 1915 
do kabinetu jako st. tajem ník  pro Indii, 
r. 1919—21 byl kancléřem  pokladu a od 
1921 vůdcem unionistické s trany; 1921— 
22 byl lordem-strážcem pečetí a  předse
dou dolní sněmovny. V konservativním  
kabinetu  Baldwinově pověřen byl sp rá 
vou min. zahraničí a zastupoval V. B ri
tan ii na všech mezin. konferencích po
slední doby, hl. v Locarnu.

Cham berlain  (čemberlin), S ir Neville 
Bowles (1820—1902), brit. polní m aršálek .

Cham berlain W illiam  (1800—1883), 
skotský nakladate l a vyd. Encyclopaedie.

Cham bers W illiam, Sir (1727—1796), 
angl. architekt, au to r  p lánu  n a  Somer- 
set-House v Londýně.

Cham bers (čembers) Robert (1802— 
1871), skotský spisovatel a knihkupec. 
Psal essaye biologické a historické.

Cham bertin, o. ve vých. Francii, dep. 
Cóte-d'Or, kde se pěstuje proslulé červ. 
víno burgundské.

Chambéry (šábery), hl. m. franc. dep. 
Savoyského (1921) 20.617 ob., 269 m n. m. 
V biízkosti jsou lázně sirné Challes 
(10-5°).

Cham bord (šábor), zámek ve franc. dep. 
Loir et Cher, r. 1526 započatý F ra n tiš 
kem I.; renesanční stavba.

Cham bre (franc., šábr), pokoj, světni
ce; soudní dvůr. Ch. des députés (de 
dépyté), poslanecká sněmovna. Ch. des 
pairs (de pér), horní sněmovna; Ch. de 
commerce ( ďkom ers), obchodní komora. 
Ch. garnie (garny), zařízený pokoj k pro
najm utí.

Čhambre, a rdente  (franc., šáber a rdan t, 
„žhavá kom ora11), m im ořádný  soudní 
dvůr pro zločince, k te ří měli býti odsou
zeni k tre s tu  sm rti; n a  př. kacířské 
soudy.

Cham brez Ignác (* 1752 v Holešově, 
f  1811), morav. m alíř  a spisovatel, este
tický; brněnské m useum  chová rukopis 
díla  NachlaB eines m áhrischen  Kůnst- 
lers an seine Sóhne, fa ra  v Hranicích 
dvě české knihy  Cesty skrze Čechy, atd. 
(1776—1789.)

Chameleoni, podřád ještěrek, přizpůso
bených k výlučném u životu n a  větvích 
stromů. P rs ty  srostlé ve dvě protilehlé 
skupiny, schopné k zachycení na větvích, 
ocas dlouhý, nelámavý, chápavý. Jazyk 
válcovitý, tém ěř n a  délku celého těla 
vym rštitelný. Ch. 157 m m  dlouhý dovede 
vym rštiti jazyk n a  144 m m  délky. Kůže 
zrnitá, h lava  s koštěnou přílbovitou

úpravou a různým i liš tnam i opatřená. 
Oči veliké, každé pro sebe, nápadně po
hyblivé. Víčka oční k ruhov itá  s m alým  
středním  otvorem. Hřbet nízce hřebena- 
tý. Na 80 d ru h ů  v tropech starého světa. 
Živí se tém ěř výhradně hmyzem. V áha
ví v pohybech až n a  úžasnou obratnost, 
se kterou hm yz jazykem  uchvacují a 
nadan í pověstnou změnou barev. Pod 
tenkou pokožkou kůže jsou uloženy dvě 
vrstvy buněk barvivo obsahující (pig
mentové) hoření světležlutá a spodní 
tm avší až černá, které se rozm anitě 
mohou šířiti a  měniti vzájemnou svoji 
polohu. Osvětlíme-li cham eleona ve stí
nu  se nacházejícího p ruhem  jasného 
světla, v k rá tkém  čase pigmentové b uň 
ky kůže se pod vlivem světla rozšíří a  
ozářené místo zbarví se tmavě. Většinou 
vejcorodí. Ve Španělích bývají i v do
mácnostech chováni k chytáni much. Ch. 
vulgaris  m á  střechovitou přílbu a žije
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v k ra jinách  kolem Středozemního moře, 
Ch. hasiliscus s ostruham i n a  pa tách  ze 
Sudanu, Ch. senegalensis s přílbou plo
chou, Ch. gracilis s h rubým i šupinam i, 
domovem v tropické Africe, Ch. pum ilus 
malý, živorodý z Jižní Afriky, Ch. na- 
m aquensis  v záp. Africe, Ch. verrucosus, 
až 1 m dlouhý z M adagaskaru, Ch. bre- 
vicornis s rypáčkovitým  nosem, Ch. cri- 
s ta tu s  s vysokou přílbou z K am erunu, 
Ch. bifidus na M adagaskaru, Ch. gallus, 
m alý  d ruh  m adagaskarský  s d louhým  
rypáčkem  a Ch. calyp tratus v Arábii 
s boky modře a žlutě žíhanými.

Chamfort (šáfór) Sébastien Roch, v last
ně Nicolas, jm enoval se později Ch. (1741 
—1749), franc. spisovatel; měl úspěch r. 
1776 svou tragedií M ustastapha et Zé- 
angir.

Chamiec Antoni (1840—1908), polský 
stá tn ík , účastn ík  povstání r. 1863.

Chamiec Ksawery (1848—1910), a rche
olog a učenec. Práce: Przeddziejowe stó- 
sunki ziemi kijowskiej. Přel. též do pol
štiny Niederleho Starožitnosti slovanské.

Chamilov, pseud. Mich. Godzy.
Chamisso Adelbert von (vlastně Louis 

Charles Adelaide de Ch.), (1781—1838), 
něm. básník  a přírodozpytec. Původně 
r. 1796 páže královny Luisy, vstoupil r. 
1798 do pěšího pluku, k terý  opustil r. 
1806. Vrátiv se r. 1812 do Berlína, počal 
teprve vlastně stud ium  akademické. Byl 
kustodem  botanického institu tu  v Berlí
ně, pak  přednostou král. H erbaria. Jako 
básn ík  vyznam enal se ve všech oborech 
lyriky. Také obor politické sa tiry  mu 
není cizí. Světové pověsti získal Ch. 
svým fan tastickým  vypravováním  Peter 
Schlemihl (1814), v češt. F. Tichý, 1924. 
Sebrané spisy (1836).

Chamois (franc. šamoa, „kamzík"), vy 
dělaná  kůže kamzičí, kozí a  ovčí.

Chamomillae flores, sušené vonné úbo
ry  heřm ánku  pravého jsou oficinelní, 
obsahují éterické oleje, hořké lá tky  a 
něco alkaloidu. H eřm ánek pravý, Matri- 
caria  chamomilla, jest bylina z řádu  
trubkokvětých si doyhou lysou, asi 30 em 
vysokou, řídce listnatou. Květ sk ládá  se 
ze žlutého terče na  lůžku kuželovitém, 
du tém  a paprsku  bílého z četných jazy
ků. Květy se sbírájí a  suší od května  do 
srpna. Odvar z heřm ánkového květu byl 
od starodávna všeobecně oblíben jako 
lék v chorobách dětských a žaludečních, 
v novější době nahrazu je  se čajem. Byl 
dříve i předm ětem  čilého vývozu hlavně 
do Ameriky. H eřm ánek  n a  některých 
m ístech jest plevelovitě rozšířen hlavně 
na  rum ištích, byl zavlečen i do Ameriky 
a  od tam tud  dostal se k nám  h. cizí (M. 
discoidea) s úbory zelenavě žlutými, von

ným i a bez jazykových květů. H. nevon
ný (M. inodora) podobný předešlému.

Chamonix (šamoni, též Le Prieuré). 
m. ve franc. dep. Haute-Savoie, (1921) 
3.094 ob., 1.050 m  n. m. Je východištěm 
pro výstupy n a  Mont Blanc. Zimní 
sporty.

Chamorro, bývalé, nyní tém ěř vymřelé 
obyvatelstvo Marian.

Chamosit, důležitá železná ruda, vy
skytujíc í se spolu s jiným i rudam i, na  
př. v okolí Nučic a Chrustenic. Che
mickým složením jest to křem ičitan  že- 
leznatý, ale bývá často pomíšen ještě 
uhlič itanem  železnatým (ocelkem). Ne
rost jiskrovitý  nebo celistvý, barvy 
modrošedé neb otemně zelené. Slouží ku 
výrobě železa.

Chamotte, Q* šamot.
Champ (franc., šá), pole; Champs Ely- 

sées (šá elyzé), E lyzejská Pole v Paříži.
Champ-de-Mars, veliké prostranstv í 

v Paříži, 42 ha, mezi Vojenskou školou a 
Seinou, proslulé výstavami, shrom áždě
ními, slavnostm i atd. Nyní se ho hlavně 
užívá pro vojenské přehlídky.

Cham pagne (šápaň, otevřená země bez 
stromů), tři kraje  ve Francii: 1. dřívější 
provincie mezi Ile-de-France a L o trin 
skem, m ěřila  asi 25.900 km 2 a tvoří dnes 
départem enty  Marné, Haute-Marne, Au- 
bes, Ardennes a části Aisne, Yonne, Seine- 
et-Marne a Meuse. V kra jině  kol Re
meše, E pernay  a Vertus daří se nejlepší 
šam paňského vína. — 2. Ch. jižně od dol. 
Loiry, dép. Indre, mezi Cher a Indre, na  
severozáp. (Touraine), ú rodná a na  jiho- 
vých. neúrodná. — 3. Ch. v dep. Cha- 
rente, mezi Charente a jejím  levým p ří
tokem Né. Jest znám á tov. výrobou p á 
lenky (Cognac).

Cham pagneské bitvy za svět. války, 
s lu jí tyto operace: 1. Zimní bitva ch. 
(od pros. 1914 do března 1915); první 
velký pokus o franc. ofensivu na  u s tr 
nulé frontě; útočila 4. arm. (gen. Langle 
de Cary), celkem bez výsledku, proti
3. něm. arm. (gen. v. Einem). — 2. Pod
zimní b itva (od 21. září do 20. ř í jn a  1915), 
konaná po porážkách rus. arm. v době, 
kdy se němec, a rak.-uh. vojsko soustře
ďovalo proti Srbsku, aby upouta la  něm. 
jednotky na  franc. frontě; rozsáhlé útoky
2. a 4. franc. arm. (de Castelnau a Fran- 
chet) proti 3. něm. arm. (v. Einem) a části 
5. arm. (kor. princ), ale rovněž bez s t ra 
tegického účinku; Srbsko nebylo zach rá 
něno. — 3. Část t. zv. bitvy na Marně 
(15.—18. čce 1918), nezdařené útoky sku 
piny něm. kor. prince proti 4. franc. arm. 
(gen. Gouraud), jež pak 18. VII. spolu 
s 10. arm. Manginovou přešla k ofensivě,
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čímž zahájen  definitivní postup spoje
neckých vojsk ve svět. válce, jenž se na 
východ rozšířil později ve 4. t. zv. am e
rickou bitvu ch. (od 26. září do 15. říj. 
1918), v níž 4. franc. arm. spolu s 1. arm. 
amer. (gen. Ligett) postoupila až k Aisně. 
B itva ta  přechází v t. zv. bitvu argonn- 
skou. U Vouziers se ve svazku 4. arm. 
účastnily  též čsl. legie ve Francii.

Cham pagneské víno, bílé a červené 
z révy rostoucí v Champagni, obzvlášť 
v dep. Marné, z nichž bilé jest zpraco
váno z největší části n a  šumivé víno.

Champerico (čam—), přístav, otevřený 
záliv v rep. Guatemala, (1911) 1500 ob.

Champex (šápé), oblíbené letovisko ve 
švýc. kan tonu  Wallis, v levém bočním 
údolí Dransy, 1360—1430 m  n. m., s k rá s 
ným jezerem.

Champignon, o* žampion.
Champion (franc., šápio, ze středověk, 

campio, bojovník, jenž zastupoval účas t
n íka  při soudním  souboji. — Ve sportu 
jm enuje  se ch. (angl. čempjen) vítěz, 
jenž dobyl v závodu m istrovství (cham- 
pionship).

C ham plainská jezero (čemplenské), je 
zero v USA., zabíhající severním  ok ra 
jem do Kanady, objevené Francouzem  
S. Cham plainem  r. 1608.

Champnenville, os. blíže Verdunu, 
u Mósy, byla jednou z prvních, jíž 
vzali Němci při velké ofensivě na Verdun
24. II. 1916; Francouzi dobyta zpět teprve 
20. VIII. 1917.

Champollion-Figeac Jean Frangois 
(1790—1832), zakladatel egyptologie, b ra tr  
předešlého; podařilo se mu rozluštiti 
r. 1822 hieroglyfy. — Sp.: G ram m aire 
égyptienne (1836—41) a Dictionnaire 
égyptien (1842—43).

Champollion-Figeac (šápolió fižak) 
Jean Jacques (1778—1867), franc. badatel 
starověku a prof. na  École des chartes.

Champonnoisová výroba lihu  z řepy 
Q* líh.

Cham rád Arnošt (* 1879 v Hrabyni, 
t  1925), český novinář, redak to r Hlasu 
lidu slezského v Opavě, Dělnickcýh Listů 
ve Vídni; vydal básnické sb írky  Slezská 
balada  (1916), Z něpřikrytej dědiny
(1916) a Píseň slezského legionáře (1919).

Chán (mongol., z chákán), kníže, titul 
menších knížat v m oham edánské Asii; 
chanlik  n. chaná t =  knížetství.

Chanava (Ilanva) o. na Slov., okr. Fe- 
ledince, 779 m. ob.

Chanco (franc., zčeštěné šance), p ř í 
pad pravděpodobnosti nebo štěstí; míti 
ch., míti dobré vyhlídky.

Chancelier (franc., šáselié), kancléř.
Chancellor (angl., čansler), kancléř.

Chancellorsville, dvůr již. od ř. Rap- 
pahannocku, 16 km, j.-z. od Fredericks- 
burgu v sev. Virginni, USA. Důležitá b it
va 2.—4. V. 1863 v severoamer obč. vál., 
v níž sev. arm. (,,Potomacká“) gen. Hoo- 
k e ra  (120.000 m.), snažíc se ohroziti Rich- 
mond, sídlo již. vlády, byla na  h lavu po
ražena arm ádou již. s tá tů  (60.000 mužů, 
gen. Lee).

Chancre, vřed Q* příjičný, tvrdý, prvot
ní onemocnění syfilitické, též rozpadlá 
sklerosa zv. — Ch. m ěkký zv. o* vene
rický.

Chandoškin Ivan  (* 1765, f  1804, ruský  
virtuos na  housle, kapeln ík  a hudební 
sk ladatel při dvoře K ateřiny II., zvaný 
„ruský P ag an in i“.

Chaňďanov L., pseud. Fr- Lad. Sále.
Chaněnko Michajil (t 1674), he jtm an  

ukra jinský , odpůrce Dorošenkův (ct*), 
jenž se spojoval s Tureckem  a s nímž bo
joval od 1667; Ch. dobyl U krajině uznání 
od polského kr. Michala (1671), ale když 
tento poražen od Turků, nasta l boj 
o U krajinu  mezi Ch. a  Dorošenkem, jenž 
skončil porážkou Ch. u Stéblová a  jeho 
útěkem  do Záporoží.

Chaney Lon (1883—1930), amer. herec 
divadelní a  filmový, syn hluchoněm ých 
rodičů, po nichž prý  zdědil velký smysl 
pro m im iku. Od r. 1912 filmoval; s ta l se 
populárn ím  v rolích dram atických.

Changa! (Khangai), rozsáhlé horstvo 
v záhybu mezi pohořím  T annu a m on
golským A ltajem  v sev. Mongolsku, pře 
cházející n a  severových. v pohoří Gobi.

Change (franc., šánž), směna, vým ěna; 
sm ěnárna.

C hangeant (franc., šážá), tkanivo, skví
cí se různým i barvam i.

Changem ent (franc., šážmá), změna, 
směna, záměna.

Chania (Canea, Kanea, s ta rá  Kydonia), 
hl a obch. m. n a  sev. pobř. ostr. Kréty,
(1920) 24.946 ob.

Chanický Václav (f 26. IX. 1483 v P ra 
ze), pražský m ěšťan  a  první p u rk m is tr  
rady  starom ěstské Vladislavem II. 14. III. 
1483 dosazené. Za bouři a nepokojů 26. 
září 1483 n a  Starom. nám ěstí sťat.

Clianiewski S tanislaw  (1859—1921), pol. 
zemědělec, prof. a spolupracovník Encyk- 
lopedji Rolniczej.

C hanka jezero (Chinka, Kengha, H an 
ba!, Hanka), n a  čínsko-sibiřské h ran ici; 
4381 k m 2.

Chanoch, Q* Enoch.
Chanov (Khan), o. v Č., okr. Most, 273 

ob. (100 č.). H nědouhelné doly.
Chanovice, o. v Č., okr. Strakonice, 342 

č. ob. Zámek s parkem.
Chanovský Albert z Dlouhévsi (* 1581 

ve Sviraticích, f  1645 v Klatovech), je
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su itský  m isionář; vydal přek lad  Surio- 
vých Životů svátých (1625), po sm rti  vy 
šla  Zpráva k řesťanská  (1676).

Chanoyu (ča-), obřady při čaji, japon. 
zvyk, k terý  m á původ ve slavnostních  
obyčejích budh. kněží při požívání čaje.

Chanson (fr., šánsó), píseň, původně 
každá báseň vhodná ke zpěvu, především  
lyrická píseň o stejných strofách, pak 
však také zpívaná epická báseň (starofr. 
ch. de geste), h rd inský  épos. Ch. popu- 
laire odpovídá naší lidové písni.

Chanson de Holand, starofrancouzské 
epos z XI. stol. o sm rti h rd iny  Rolanda 
(778), nejstarší svého druhu. Přel. Rubín 
1895. Motivu užil i Zeyer v Karolinské 
epopeji.

Chansonette (frc., šázonet), písnička, 
ponejvíce komického nebo frivolního ob
sahu. Zpěvačka kupletů.

Chant (franc., šá), zpěv, zpívaná píseň, 
ponejvíce slavnostního obsahu, na  rozdíl 
od chansonu. — Ch. du départ (dy dé- 
pár), franc. revoluční píseň, od Chéniera 
složená a  Méhulem zhudebněná.

C hanta l Jeanne Frangoise Frémiot, de 
(1572—1641), zakladat. Salesiánek, svátá  
od 1667 (pam átka 21. srpna).

C han tan t (franc., šátá), zpívající; jako 
podstatné jméno (ch.) značí zpěvní síň.

Chantilly (šátiji), m. ve fr. dep. Oise,
(1921) 5539 ob.; na  okraji lesa Ch., velké
ho 2100 ha. Ch. mělo 1735—89 továrnu n a  
porculán, jehož značkou byl poštovní 
roh. V Ch. se konají četně navštěvované 
dostihy a  jest známé svým  zámkem.

Chantrey (čántri) F rancis  (1781—1841), 
angl. sochař.

C hanukka (hebr., „svěcení ch rám u“), 
osm idenní děkovná slavnost u židů od
25. Kislevv (prosinec), n a  pam ět vítězství 
M akkabeů. Veselé slavnosti a  h ry  dětské 
(lití kostek).

Chanykov Jakob Vlad. (1818—1862), ru 
ský geograf, etnograf a kartograf, oren- 
burský  gubernátor. A utor m ap Aralské- 
ho jezera, chaná tu  chivského, asijských  
k ra jů . Spisy: Sobranije statěj o M. Asiji, 
Opisanije Orenb. k ra ja  a  j.

Chanykov Nikol. Vlad. (1822—1878), vy
n ikajíc í ruský o rien talis ta  a cestovatel 
hl. po A fganistanu a  Azerbejdžanu; pro 
zkoum al a zmapoval jeden z prvých 
Afganistan a Bucharu, popsal v díle Opi- 
sanijc  bucharskago chanstva, jež přelož, 
i do franc. a němčiny. V řadě obsáhlých 
spisů Iran  a mn. j.

Chaos (řec.) prázdný, zející prostor, 
odtud světový prostor před stvořením  a 
neuspořádaná  hm ota; v přenes, sm yslu 
ch. =  zmatek.

Chaotický, nespořádaný, zmatený.

Chapavý ocas (točivý ocas), ohon ji 
s tých plazů (chameleon) <a ssavců (opice), 
jímž mohou objímati větve, chápati a při- 
tahovati m enší předměty.

Chapean (franc., šapó), klobouk, zna
m ená také pána  n a  rozdíl od dámy, zvlá-

Baret a klobouk v XVI. století.

ště p ři tanci; ch. claque (ldak), sklápěcí 
cylindr, zhotovený roku 1835 od Gibuse 
v Paříži.

Chapel (angl., čepl), kaple; v heraldice 
koruna  pův. z květin.

Chaperon (franc., šapron), původně če
pec se stuham i, potom starší osoba 
k ochraně a doprovodu mladé dámy, g a r 
dedáma. Ch. rouge (rúž), karkulka.

Chapitre, Bois du, les ve Francii u Ver- 
dunu, jeviště p rudkých  bojů 1916.

Chaplin Charles Spencer (* 16. IV. 1890 
v Londýně). V osmi letech byl ne jm lad 
ším  členem vaudevillového divadla. Po 
pět let na  tourné vaud. divadla po Evro
pě a Americe. 1913 angažován pro film 
v rolích veseloherních. Po velkých úspě
ších založil si vlastní produkční společ.

Chaplin Sydney (* 17. III. 1885 v Joha- 
nesburgu v Již. Africe), b ra tr  populárního 
filmového komika, původně byl hvězdou 
music-hallové společ., pak  odejel za b ra 
trem  do Ameriky, byl po čas jeho obch. 
m anagerem , hrál pro film a  vynikl po
prvé 1925 v Charleyově tetě.

Characeae, Q* parožnatky.
Characinidae, čeleď ryb ze skupiny 

Physostom. Tělo kryto je šupinam i, h la 
va nahá . H m atací vousy chybějí. Okraj

Pygrocentruis piraya Cuv.

hořejší čelisti je tvořen mezičelistí a hor
ní čelistí. Většinou m alá  tuková plout-
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vička mezi ploutví h řbetní a ocasní. Jsou 
sladkovodními rybam i tropické Ameriky 
a Afriky. Někteří živí se rostlinnou p o 
travou, jiní živočišnou. Mají asi 50 rodů  
s 250 druhy. Maso skoro všech je jedlé. 
Zástupce Pygocentrus p iraya  Cuv., žije 
v řekách  6třední a jižní Ameriky.

Character indelebilis (řec.-lat.), v kat. 
církvi nezničitelné znamení, k teré bývá 
vtisknuto duši p ři svátostech křtu , b iř 
mování a svěcení kněžstva.

C haracteristica universalis (lat.), Leib- 
nizem navrhovaný  způsob symbolické 
logiky, jež stačí k vyjádření každé 
myšlenky.

C haradriidae (kulíkovití), čeleď p ták ů  
brodivých (Grallae). Zobák m ají v ba- 
sální polovině měkký, k ra tš í a oválný. 
Nosní otvory jsou na  zobáku asi v jedné 
třetině neb až polovině. Nosní jam ky

Kulík olbecný.

nevybíhají v přední rýhy. Zadní p rs t  
často chybí. Tažní, m ohutněji s tavěn i 
než sluky. Asi 120 d ru h ů  této čeledi je 
rozšířeno po celé zemi. Žijí hlavně n a  
bažinatých březích. Jsou výborným i le
touny i běžci. Do hnízda, m alé to jam ky  
v zemi, kladou 3—4 vejce. Potravou jsou 
jim: hmyz, červi, m oluska a  oboj
živelníci.

C harakter (řec.), původně vryté zna 
mení, znám ka, podle níž se poznává 
osoba nebo věc, konečně trvalý ráz věci 
(krajiny, budovy atd.). V nové psycho
logii označuje se jako ch arak te r  p řev lá 
dající směr vůle. V pedagogice a v oby
čejné mluvě náleží k ch. důsledné chtění 
a sebeovládání oproti afektům  lásky, 
s trachu  nebo hněvu a j. Chybějí-li ty to  
vlastnosti, m luví se o bezcharakternosti. 
Ve filosofii zvi. se rozlišoval intel. a  
em pirický ch.

Charakterisovati, uda ti poznatky ně 
jakého předmětu.

Charakteristický, to, co urču je  některý  
předm ět a  rozlišuje jej od druhých.

C harakteristika, v estetice umělecké 
vytyčení význačných znaků. — Ve fy 
sice jest ch. křivka, jež vy jadřu je  vztah

mezi silou proudu  ve vodiči a napětím , 
potřebným  k jejím u udržování. U elek
trických s tro jů  jest m agnetická ch. 
křivkou, jež představuje  závislost m ag 
netického proudu n a  síle budicího 
proudu.

C harak tern í d ram a, dram a, jež klade 
těžiště ne na  spojitost událostí, nýbrž na 
líčení charak teru .

C harak tern í m asky, ústroj a kostým 
div. herců, jež už zevnějškem označují 
určité stavy, osobnosti nebo charaktery .

Charakterologic, líčení forem charak 
teru  v jejich spojitosti mezi sebou a v je
jich vztazích k tem peram entu.

C harak tery  (řec.), značky v psaní ke 
krá tkém u označení vědeckých předm ětů, 
na př. v m atem atice r  pro rád ius; v ob
chodě k důvěrném u označení cen zboží: 
volí se ponejvíce slova, jež obsahují 
deset různých písmen, jimiž se nahrad í 
číslice od 1 do 10.

Charbin (Harbin), m. v čin. Mandžu- 
rii, (1922) 103.400 ob., 160 m  n. m., v ú rod 
né, hustě obydlené rovině.

Charbuzice, o. v Č., okr. H radec Král., 
146 č. ob.

Charcot Jean M artin (1825—1893), 
světoznámý neurolog franc. Od r. 1862 
přednášel jako lékař v nemocnici Sal- 
pětriěre  o nemocech, zvláště starců, pak 
nervů. Na universitě  pařížské působil 
jako profesor neuropatologie od r. 1883. 
U nás  byl značný vliv jeho nauk  n a  Tho- 
m ayera  a  Haškovce. P řednášky  jeho vy
šly souborně v 9 dílech Oeuvres complě- 
tes 1886—90. Podrob, lit.: L. Haškovec ve 
Sbírce přednášek a  rozprav, 1895, a  He- 
veroch v Čas. čes. lékařů  1925.

C harda Václav, pseud. Václava Stacha.
Charente (šarát), ř. v záp. Francii, 

375 km  dl., vyvěrá ve výšce 323 m  u ves
nice Chéronnac (dép. Haute-Vienne) a 
ústí proti ostrovu Oléron do Atlant, 
oceánu.

Charenfon-le-Pont (šaráto l’p5), m. ve 
franc. départ. Seine, (1921) 20.872 ob., 
30 m  n. m., 2 km  j.-v. od Paříže, při ústí 
M arný do Seiny. Obchod vínem a dře 
vem, výroba porcu lánu  a cihel.

Charette-wagonette (franc., ša re t  va- 
gonet), otevřený čtyřkolový kočár.

Charge, fr., čes. šarže, znam ená hod 
nostní s tupeň  voj.; užívá se obyč. o pod
důstojnících. Ve fr. též tolik co a t a k  a, 
jezdecký útok.

Chargé ď affa ires  (franc., šaržé dafér), 
zástupce vyslance za jeho nepřítomnosti.

Charkievič V ladim ír (1856—1906), rus. 
gen., sloužil ve vál. rus.-turecké, 1904 
gen. ubytovatel m andžurské arm. ve vál. 
rus.-japonské. Po bitvě u M ukdenu a od
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volání Kuropatkinově 30. III. 1905 jmeno
ván náčelníkem  štábu m andžurské arm., 
nemohl se však již uplatniti, ježto ne 
došlo k větším operacím. Svým příliš 
optimistickým nazírán ím  n a  situaci vy
konával neblahý vliv na Kuropatkina a 
nedovedl ani v rozhodných okamžicích 
učiniti rychlé a správné disposice.

Charibert, jméno dvou franc. k rálů : 
Ch. I., nejstarší syn Chlotara I. (+ 567). 
Ch. II., syn Chlotara II., vládl od 628—631 
Aquitanii.

Charing Cross (čeřin kros), měst. čtvrť 
a stanice dráhy v Londýně.

Charita, účelně a účinně prováděná 
láska a pomoc k trpícím  a sociálně sla
bým je6t dnes v RČS pevně zorganiso- 
v ána  v diecésních svazech, jejichž nej- 
menšími jednotkami jsou jejich farní od
bory. Diecésní svazy jsou sdruženy ve 
tři zemská ústředí. Tato ústředí jsou 
sjednocena v Říšské ústředí Svazů Cha
rity  se sídlem v Praze. Mimo to existuje 
něm. říšský svaz Charity. K Svazům 
charity  jsou přidruženy sociálně-zdra- 
votní ústavy.

Charitas, rozšířené středověké ozna
čení pro caritas, a* Karitas.

Charitě (franc., šarité), jméno pro n e 
mocnice.

Charitě, La (la šarité), město ve franc. 
dép. Niěvre, (1921) 4.560 ob., 170 m  n. m., 
na Loiře.

C haritky (řec. jedn. číslo Charis, lat. 
Gratiae), bohyně půvabu, dcery Dia a 
Euronymy. Byly tři: Aglaia, nej mladší, 
choť Hefaistova, Euphrosyné a Thalia.

Charivari (franc., ša-), slovo ze středo
věkého charivarium , pestrá směsice, ko
čičí hudba; při svatbách h luk  způsobo
vaný zakuklenými osobami s  chřestícím 
nářadím , aby zahnáni byli zlí duchové.

Charkov, gubernie sovětské republiky 
ukrajinské, m éří 42.151 km 2 s (1920;
2,467.000 ob.; skoro celá s ta rá  rus. gub. 
Ch. (54.000 km 2 s [1915] 3,452.000 ob.).

Úrodná, z 9/io bezlesnatá step, hodí se 
k pěstování obilí (pšenice, žita), cukrov
ky, tabáku  a ovoce. Významný jest chov 
dobytka. Velké cihelny, hrnčířství, pivo
varnictví a  tkalcovství. Hl. m. Ch., záro
veň hl. m. rus. sovět, republiky U kraji
ny, (1920) 285.000 ob. (1913: 258.000). Ch. 
jest sídlem správ  metalurgického velko
prům yslu  a obchodu vlnou, jakož i bursy.

Charlam ov A leksandr Aleks. (* 1842), 
vynik. ruský m alíř  (portretista I. S. Tur- 
geněva, S\ A. Treťjakové, M. N. Galkina- 
Vrasského a j.), zvi. pak  znám y jeho 
obrázky dětských hlaviček.

Charlam ov Fedor Semenovič (1835— 
1879), znam enitý ruský architekt; posta
vil řadu  vládních budov.

Charlam ov Ivan Nikol. (1855—1887), ru 
ský spisov.-beletrista; přispíval do m noha 
časopisů črtam i ze života, jež vynikají 
l>o stránce etnografické.

Charlamovič Konst. Vasil. (* 1870), vý
znam ný ruský církevní historik, au tor 
m noha kritických a histor. prací.

Charlampovyč Kosť Vasylovyč (* 1870), 
ukra jinský  historik, člen Ukrajin. Akad. 
Věd. Hl. práce: Zapadnorusskija pravo- 
slavnyja školy XVI. i načala  XVII. v. 
(Kyjev, 1898), Ostrožskaja pravoslavnaja  
škola (Kyjev, 1897), K voprosu o prosvěš- 
čenii Rusi v do^mongolskij period (Lvov, 
1902). Jest ve vyhnanství v Turgaji.

Charlatan, p* šarlatán .
Charlemont E duard  (* 1848 v Jemnici 

n a  Mor., f  1906), m alíř-portretista . Žák 
Engerthův.

Charlem ont Hugo (* 1850 v Jemnici), 
malíř. Mal. krajiny , zvířa ta  a podobizny.

Charlemont, pevnost ve Francii u Gi- 
vetu, dobyta Němci 31. srpna  1914.

Charleroi, m. v Belgii na  ř. Sambre. 
Za svět. vál. b itva (zv. též bitvou u Na- 
muru), v níž gen. Lanrezac (frc. 5. arm.) 
ve dnech 22. a 23. VIII. 1914 byl nucen 
ustoupiti před přesilou něm. 2. a 3. arm. 
(gen. Búlow a Hausen), zejm. též proto, 
že 23. byli také Angl. zatlačeni od Monsu. 
Tím se celé levé křídlo spojenců octlo 
n a  ústupu  k Mamě.

Charles (fr., šarl), P* Karel.
Charleston (čalstn), 1. důl. nám oř. a 

obch. m. a  nejv. m. sev.-am. s tá tu  South 
Carolina, 67.975 ob., z toho polovina ba 
revných. P rostírá  se n a  poloostr. mezi 
řekam i Ashley a  Cooper, k teré ústí zde 
zálivem 11 km  dl. a  as 3 km šir. — 
2 Ch., hl. m. sev.-amer. s tá tu  Virginia, 
(1920) 39.608 ob., na  splav, řece Kanaoha. 
— 3. Ch., m. v sev.-amer. s tá tu  Illinois, 
6615 ob.; m á lék. vys. školu.

Charleston, moderní tanec společenský, 
ve yK tak tu , vytvořený 1925 amer. taneč. 
m istry s použitím kroků tanců, jaké tan 



Charleston 256 C haruzin  N. N.

čili černoští p řís tavní dělníci m ěsta  0* 
Charlestonu.

Charleville, m. ve frc. dep. Ardennes, 
21.711 ob., 140 m n. m. Kovoprůmysl. 1915 
—16 sídlo německého hlav. vál. s tanu.

Charliěre, balon plněný vodíkem, po
dle návrhu, jejž provedl 1783 franc. fysik 
Jacques Alexandre César Charles (1746— 
1823), vynálezce m egaskopu a  sekre tář 
Akademie věd.

Charlottenburg, býv. prus. m., (1919) 
322.766 ob., nyní VII. okr. Berlína. V zám 
ku m ausoleum  Hohenzollernů.

Charm a Bartoš, pseud. Bartoše Vlčka.
C harm ant (fr. šarm a), roztomilý.
Charmes, m. ve franc. dep. Vosges, u 

Epinalu, 4000 ob.
Charmes, Trouée de, franc. voj. název 

pro neopevněnou část východní hranice, 
mezi pevností Epinalem  na  jihu  a  pev
nostn ím  rayonem  tou lským . Uprostřed 
ní leží městys Ch. Za svět války tento 
strategicky důležitý koridor byl jevištěm 
bitvy mezi 7. něm. arm. (Heeringen) a  1. 
arm. frc. (Dubail), v níž němec, invase 
zastavena na  ř. Mortagne (29. VIII. 1914).

C harniěre (franc.), štěžejka, šarnýr.
Charón, v řec. m ythu  syn Ereba a

Charón.

Nykty, s tarý  převozník, jenž dopravoval 
stíny m rtvých přes podsvětní řeku.

Charousek Čeněk (* 1861), čes. agronom. 
Hl. dílo: Zužitkování ovoce (1897), Otázka 
m lékařská  (1900).

C harpentier (šárpátie) Marc Antoine 
(1634—1704), franc. komponista; byl k a 
pelníkem  v Sainte Chapelle.

C harpentier Gustave (* 1860), fr. kom po
n is ta ; zkomponoval im presionistická díla  
Impressions ď lta l ie  a opery Luisa a Ju- 
lien, u nás známé.

C harpentier Jan  Friedrich  Wilh. (1738 
—1805), něm. geognostik.

Charpentier L., pseud. Lad. Tesaře.
Charpie, a* cupanina.
C harriage Q* šariáž.
Charrirovati (z franc. la  charrue, 

pluh), v kamenictví zbrázděné otesávání 
kam ene širokým  dlátem  zubatým, které

vytvoří vlnitý, jako pluhem  zbrázděný 
povrch.

C harta  (lat., řec. chartés), původně 
každý list, pak všechno, na čem bylo 
něco psáno. Ve středověku znam enala  
ch. listinu, poskytující u rč itá  práva, 
později ústavu  vůbec. Všeobecně znám á 
jest M agna charta  liberta tum  Angličanů 
z 12. VI. 1215, vydaná králem  Janem, 
kterou se Anglii zaručuje zákl. svoboda. 
Ch. (lat.), chem.-techn.: Ch. cerata, vosko
vaný papír; Ch. n itra ta , pap ír  ledkova- 
ný (pro astm atiky); Ch. sinapisata , hoř
čičný papír.

Chartier (šartie) A lain (kolem 1385— 
1430), starofranc. básník, taj. Karla VII.

Chartism us (čartismus), první sociali
stické dělnické h n u tí  v Anglii v 30. a  40. 
letech XIX. stol.

Chartres (šartr), hl. město franc. dep. 
Eure-et-Loir, (1921) 23.349 ob., 150 m 
n. m. Gotická ka ted rá la  (1020) s k rá sn ý 
mi m albam i n a  skle z XIII. stol.

C hartreuse (šartrés), 1. pokrm, pečený 
z kořínkové zeleniny s lanýži, račími 
ocásky a kuřecím  filet; — 2. bylinný 
likér, k terý  p ř ip ravu jí mnichové ve Vel. 
Chartreuse.

Chartreuse, La Grande (la grán  ša r 
trés, Velká Kartuzie), nejstarší k lášter 
řádu  K artusiánů. Tam ní mniši p ř ip ra 
vovali v sousedním  místě Fourvoirie by
linný likér (chartreuse); vystěhovali se 
r. 1908 do Španělska.

C hartu la ri Dmitrij Fedor (* 1833), r u 
ský právník, právní historik  razkolníků; 
zřídil m useum  razkolníků.

C hartu la ri Konstantin Fedor (* 1841), 
znam enitý  ruský  právn ík  a obhájce, 
au to r  obsáhlých spisů právnických.

C hartúm  (Khartum), hlav. město ang-
lo-egypt. Súdánu s O m durm anem  (78.624 
ob.) a nově vzniklým  předm ěstím  Nord- 
chartum  (34.297 ob.); (1922) m á 142.897 
ob.; na  poloostrově při soutoku Modrého 
a Bílého Nilu.

Charuzin Aleksěj Nikol. (* 1864), ru 
ský spisovatel, etnegraf, archeolog a 
anthropolog. Procestoval Kavkaz, Krym, 
Kirkizskou step, Bosnu a Hercegovinu. 
Sp.: Krestjanskoe zemljevladěnije v Est- 
landskoj gubernii, 1895, ve dvou dílech 
v Revelu.

Charuzin Michail Nikol. (1860—1888), 
ruský právník, etnograf a novinář, vě
noval se studiu čeremi3Ů, VoCjaků, T a 
ta rů  a Estonců.

Charuzin Nikol. Nikolajevič (* 1865, 
f  1900), ruský  etnograf, h istorik  a a rche 
olog, podnikl mnoho cest za účelem s tu 
dií etnograf. provázen jako spoluprac. 
sestrou Věrou Q*. Hlavně obíral se živo
tem  kočovných a  polokočov. km enů  a
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národů  v Rusku (Laponců, Vogulů, Ost- 
jak ů  a  pod.).

Charuzina Věra Nikol. (* 1867), ru ská  
spis. etnograf., sestra  spisov. Charuzinů, 
provázela b ra tra  Nik. Nik. Ch. na  jeho 
stud ijn ích  cestách a napsala  řadu  spisů 
i studií etnogr. Skazki russkich  inorod- 
cev, cestopis Na Sěverě.

Charvát, pseud. Václava Stacha.
Charvát Alois (* 31. XII. 1857 v P ř í 

brami), čes. herec a komik (v Brně, 
u P ištěka, Švandy a jiných společ., hrál 
i ve Vídni a Splitu), od r. 1907—18 
u Měst. div. na  Vinohradech. 1922 režis. 
Vinohr. Zpěvohry. Oblíbený komik ope- 
retní a herec všestranný. Píše rozm arné 
vzpomínky divadelní a staropražské.

Charvát Ferdinand, MUDr. (* 1865), 
český chirurg, p r im ář  v Plzni.

Charvát F ran tišek  (* 1850), čes. spiso-
V í l t p l  O l l ř i t p l

Charvát F ran tišek  (* 1885), m alíř
v Praze, žák Roubalíkův.

Charvát Jan  Vladim ír (1870—1906), 
m atiční učitel; vydal sb írku jihočes. po
dání lidového Z českého jihu  (1898).

C harvát Jan Josef, povídkář obrozen- 
ský, vydal Kleona (1823), Příhody pana 
Ž am putáře  (1824) a Blahoslav (1824).

Charvát Josef, MUDr. (* 6. VIII. 1897 
na Vinohradech), soukr. docent patologie 
a terapie nemocí vnitřních. Práce: Štít
ná  žláza, O výměně látkové.

Charvát Josef (* 1860 v Pešti), fa rá ř  
ve Velkých Čakovicích, církevní právník  
a historik.

Charvát Jožka (* 1884 v Ivančicích na  
Mor.), čes. hudeb, sklad, a  dirigent. Po 
absolv. varh. školy v Brně byl kape l
níkem  Nár. div. v Brně, pak  div. sdruž, 
m ěst východoč., n a  Vinohradech, 1919—22 
šéfem opery Jihoč. Nár. div., pak kapel. 
Šakovy a České Filharm onie, dirig. praž. 
rozhlasu a od r. 1929 kapel. Nár. div. 
v Praze. Složil řad u  sk ladeb  církev., 
m elodram, operu Florent. trag. a  symf. 
báseň Havlov.

C harvát Karel (* 1858), prof. v Chru 
dimi, au tor něm.-čes. učebnic.

z Charvat Matěj (* v 2. pol. 15. věku 
v Třeboni, + 1536 v Praze), kněz u tra k v i 
sta, adm in is trá to r  konsistoře, rek tor Kar
lovy university, odpůrce Če3kých Bratří, 
proti nimž vydal Sermones XII. :n apo- 
logiam W aldensium  facti (1516). vzbudiv 
Lukášův  spis Odpor proti XII. kázáním  
(1517).

Charvát Theodorik Václav (1749—1805), 
1770 p rem onstrá t strahovský, vydal fteč 
o starosti a péči rodičův (1782).

Charvát Vincenc, PhDr. (* 1889), čes. 
novinář a leg. pracovník; 1920 zvolen do

N ový slovník naučný. — Svazek IX.

N. S. Red. P rá v a  Lidu od 1925. Současný 
překladatel z ukra jinštiny , vydal U kra 
jinské pohádky (1924).

Charvatce (Charwatz), o. v Č., okr. 
Duchoov, 263 ob. (40 č.).

Charvatce, o. v Č., okr. Ml. Boleslav, 
576 č. ob.

Charvatce, o. v Č., okr. Roudnice n. L., 
317 č. obyv.

Charvatecký, pseud. Jos. Důricha.
Charváti, mocný český kmen v X. stol., 

k terý  pravděpodobně sídlil ve vých. Če
chách, ale jehož jedna část m ěla území 
až k polským hranicím . Teprve později 
se podřídili kn íža tům  pražským  a sply
nuli s  ostatn ím i českými kmeny.

C harváti O* Chorvati, Chorvatsko.
C harvatská  Nová Ves, o. na  Mor., okr. 

Hodonín, 1803 č. ob.
Charváty, o. n a  Mor., okr. Olomouc, 

488 č. ob.
Charybdis, mořský vír v úžině mesin- 

ské naproti Skylle.
Chařová (Krotendorf), o. ve Slezsku, 

okr. Krnov, 921 ob. (21 č.).
Chařovice, o. v Čechách, okr. Benešov, 

278 č. ob.
Chásán, v židovské liturgii předřikavač.
Chasanowitsch Leon (f 1925), amer. no 

vinář; 1924 organisoval na Podkarpatské  
Rusi židovskou s tran u  zemědělskou.

Chaskovo (Haškovo), m. ve Vých. Ru- 
melii v Bulharsku, jihových. od m. Plov
divu. R. 1920 mělo 19.418 ob. Má t rh y  n a  
zemědělské plodiny a  zeměděl. průmysl.

Chassé (fr., šasse), taneční krok vp ra 
vo nebo vlevo.

Chasseloup-Laubat Frangois Prosper, 
m arkýz (1754—1833), franc. voj. inženýr; 
sloužil jako ženijní gen. pod Napoléo- 
nem a řídil různá  obléhání (Mantua 
1797, Kolberg 1806, Danzig a  S tralsund  
1807). Ve spise Essais sur quelques par- 
ties des fortifications et de Tartillerie 
(1811) vytvořil svůj pevnostní systém, 
v němž mezibaští zkrácené ve prospěch 
lící bašt hájí kasem atovaným i baterie 
mi v tenaille a ravelinu (o* opevnění). 
Ježto se kasem aty  ve Francii neujaly, 
nedostalo se jeho soustavě tam  rozšíře
ní, napro ti tomu v sev. Itálii bylo podle 
něho mnoho stavěno.

Chassepot Antoine (1833—1905), franc. 
zbrojíř, kontrolor Dépót centrál ď a r ti l-  
lerie; vynalezl 1860 závěr pušky modelu 
podpl. Nesslera z voj. střelnice u Vin- 
cennes, nesoucí od té doby jméno chas- 
sepotka. Zbraň ráže 11 mm, zadovka 
s pa tronou  lepenkovou, počát. rychlost 
430 m/s., závěr válcový otáčecí, zpruho- 
vý úderník, utěsnění gumovým krouž
kem. Zbraň se velmi osvědčila ve válce

17
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1870—71, majíc m nohem  lepší balistické 
vlastnosti než p ruská  jehlovka.

Chassériau (šasserio) Théodore (1819— 
1856), fr. malíř, žák Ingresův.

Chasseron, ju rský  horský h řbet (1611 
m) ve švýc. kant. W aadt, na s.-z. Neuen- 
burského jezera, s dalekým  rozhledem.

Chasseurs (fr., šasór), fr. a bel. m ysliv 
ci; ch. á pied (a-pie), pěší, ch. á  cheval 
(a-šval), jízdní, ch. ďA frique (dafrik), 
afričtí myslivci (od r. 1831, mají arab. 
koně), jsou druhy  vojska ve Fr. Ch. vy
skytli se nejprve roku 1741 jako jízdní 
ostrostřelci (carabiniers) a  r. 1779 byly 
z nich utvořeny pluky.

Chassidismus, lidové hnutí, vzniklé 
v 18. stol. mezi polskými Židy, které se 
snažilo o zvroucnění náboženského citu 
proti přísnosti, strohosti a askesi ta l 
mudu. Zakladatel chassidů (chassídím, 
zbožní) byl Israel z Migdzybóže v Podolí 
(1698—1758), který učil službě boží v r a 
dosti (aboda), kontem placi (kavana) a 
pokoře. Brzy se kolem něho seskupilo n a
40.000 přívrženců, od nichž byl ctěn jako 
světec (zaddik) a zázračný lékař. Orto
doxní škola velmi s chassidovci bojova
la, až nakonec se ch. podrobili a  stali se 
přísným i vyznavači talm udu. K ch. druží 
se i karlínci, nazvaní podle zakladatele 
Arona z K arlina (u Pinsku).

Chassignily, skup ina  m eteorů (po- 
větroňů).

Chassis (fr., šassi), spodní část u au to 
mobilů. o* automobil.

Chat noir (fr.), pařížský umělecký k a 
bare t na  M ontm artru  (Boulevard Ro- 
chechouart 84); založil a 18. XI. 1881 za
hájil malíř-bohém Rodolphe Salis. Brzy 
sta la  se shrom aždištěm  lite rárn í a um ě
lecké bohémy (G. Auriol, AI. Allais, 
Jouy, H araucourt, později Ar. Bruant, 
M. Donnay, d Esparbés, J. Goudetzki, P. 
Trim ouilla t a mn. j., a m alíři a vý tvar
níci Caran ďAche, Forain, Uzěs, Somm, 
Redon). Salis přesídlil později svůj k a 
baret do Rue Victor-Massé (tehdy Rue 
de Laval) a vydával též časopis Ch. N. 
Sm rtí Salise 1897 kabare t zanikl, o* M. 
Donnay: A uteur du Chat-Noir, 1926.

Chatanga, řeka v rusko-sibiřské gub. 
jenisejské. Je 740 km  dl. a ústí do Sev. 
ledového moře.

C hátean (fr. šato, z lat. castellum), 
zámek.

C hateanbriand (šatobrian) Frangois 
René vicomte de (* 4. IX. 1768 v Saint- 
Malo v Bretani, f  4. VII. 1848 v Paříži), 
franc. spisovatel a státník. Pocházel ze 
staré šlechtické rodiny, 1785 byl důstoj
níkem, 1791 odebral se do Sev. A m eri
ky, 1792 vstoupil do emigrant, vojska 
prince Condé, u Diedenhofen byl z ra 
něn, uprchl do Londýna a uveřejnil tu 
své první dílo Essai historique, politi- 
que et moral su r  les révolutions (1797, 
2 sv.). Vrátiv se do Francie vydal povíd
ku o indiánském  děvčeti A tala (1801, 
přel. J. Jungm ann  1805, J. Vodák), p ro 
dchnutou duchem  křesťanským . Pak  
následovalo jeho hl. dílo Le génie du

Chastellain (Chátellain, šaťleň ) Geor- 
ges (1405—1475), flanderský dějepisec. 
Napsal: Chronique des ducs de Bour- 
gogne, zaujím ající leta 1419—70; docho
vala se ve zlomcích.

christianism e (1802, 5 sv.), nadšená,
skvělá obhajoba křesťanství. Kromě 
Ataly je tu vsunu ta  ještě d ru h á  povíd
ka René, ou les effets des passions (1807). 
Seznámiv se tímto dílem s Napoléonem,
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odešel Ch. r. 1803—04 jako vyslanec do 
Říma. Cesta po Orientu (1807—08), kte
rou vylíčil v Itinéraire  de Paris  á Jeru 
salem (1811, 3 sv.), povzbudila jej k se
psání křesťanského eposu v prose Les 
M artyrs, ou le triom phe de la religion 
chrétierme (1809, 2 sv.). Po Napoléonově 
sesazení vystupoval Ch. politicky, tak 
svým účinným  letákem De B uonaparte 
et des Bourbons a byl opětovně m i
n is trem  a vyslancem (v Berlíně a Lon
dýně). Po červencové revoluci žil v Ab- 
baye-aux-Bois, kdež pak dokončil své 
Mémoires ďoutre-tombe, jež začal roku 
1811. Před nimi vyšla řada  menších 
spisů, většinou politických. L iterární 
profil tohoto „otce rom antiky11 tvoří 
křesťanství, smysl pro dějiny, radost 
z přírody i exotické, subjektivismus, ly
rické cítění a mocná fantasie. Psal té
m ěř výhradně prosou, avšak pružnou a 
básnickou. Oeuvres complétes v letech 
1859—61 (12 sv.).

C háteaubriant, hl. m. arrondis. ve fr. 
dep. Loire-Inférieure, 7692 ob. (1921), leží 
62 m n. m., na  řece Chěre.

Cháteau-ďOex (šato-dé, něm. Osch), 
hl. m. Pays d en H au t ve švýc. kantonu 
W aadt, 3565 ob. (1920), na  ř. Saaně.

Cháteau-du-Loir (šato-dy-loár), m. ve 
franc. dep. Sarthe, arrond. Saint-Calais, 
3446 ob. (1921).

Cháteaudun (šatodeň), hl. m. arrondis. 
ve fr. dep. Eure-et-Loire, 6.587 ob. (1921).

Chateau-Lafitte (šato-lafit), panství ve 
fr. dep. Gironde, obec Pauillac. Od r. 1868 
m aje tek  Rothschildův; čítá 70 h a  vinic, 
jež dodávají víno stejného jména, které 
se počítá k nejlepším  d ruhům  Médocu.

Cháteauroux (šatoru), hl. m. fr. dep. 
Indre. 26.566 ob. (1921), leží 158 m  n. m. 
v širokém údolí Indry.

C háteau-Salins (šato-saleň), býv. k ra j 
ské město v Lotrinsku; r. 1918 připadlo 
k  Fr. 2.566 ob. (1921); solné doly, továrna 
chemická.

Cháteau-Thierry (šato-tyery), hl. m. 
arrond. ve fr. dep. Aisne. 7.751 ob. (1921), 
leží am fiteatrá lně na př. břehu ř. M ar
ný. Rodiště básn íka  bajek  Lafontaina. Ve 
světové válce se okolo Ch. zvi. v červnu 
a červenci 1918 prudce bojovalo.

Chátelaine (fr., šaťlen), kaste lánka; 
také ženský pás, složený z kovových člán 
ků; dále hodinkový řetěz, krátký, dolů vi
sící a ozdobený přívěsky.

Chátelet (šaťle, z lat. castellum), jméno 
dvou věží, jimiž byla opevněna s ta rá  P a 
říž. Podle ní je v Paříži pojmenováno ná 
městí a divadlo.

Chátelet, město v belg. prov. H ainaut; 
14.110 ob. (1921), leží vých. od Charleroi; 
kam enouhelné doly.

Chatham ské ostrovy (četem-), skupina 
ostrovů, ležící 860 km vých. od již. ostr. 
Nov. Zélandu, k něm už po s tránce  správ 
ní náleží; 963 km 2, 445 ob. (1921), z toho 
asi polovina Maorů a  Moriorů. Sestává 
z hl. ostr. Ch. čili W arekau ri  (937 km 2), 
284 m vys., z rozsáhlou lagunou, z ostr. 
P ittova čili Rangihaute, z R angatiry  a 
určitého počtu menších ostrovů a útesů.

Chatíb (arabsky), kazatel, islám ský o* 
imám.

Chatm a (arabsky), čtení koránu  od za
čátku do konce. K pobožnosti této zvou 
zbožní moslemíni kněze a konají ji 
v určité  dny do roka, na  hrobech nábož
ných osob, před nebo po pohřbu v domě 
sm utku, rovněž i p ři radostných událo 
stech rodinných.

Cháton (fr., šaton), ozdob, obruba z d ra 
hokam ů, ze zlatého n. stříbrného plechu.

Chatov A leksandr Iljič (1780—1846), 
ruský  generál, spisovatel, vojen, k a r to 
graf a  překladatel odb. spisů voj. Ředitel 
topograf. kane. gener. štábu.

Chatov Ivan Iljič (1785—1875), ruský  
generál, spisov. a  překladatel odb. voj. 
spisů z něm činy a franc., ředitel kadetní 
školy, napsal: O otázce trestu  sm rti 
v Sibiři.

C hatterton (četerťn) Thom as (1752— 
1770), angl. básník. Byl písařem  u p rávn í
ho zástupce. P ředstíra l, že nalezl v ko
stele Saint Mary Redcliffe v Bristolu 
básně kněze Rowleye, jenž žil v 15. stol. 
V t. zv. „Rowley Poem s“ (1768—70) poku
sil se Ch. napodobiti způsob vyjadřování 
zašlých dob, nem aje  sice zevrubnějších 
znalostí s tarš ího  jazyka.

C hatterton-com pound (četerťn-kom - 
paund), směs z gutaperči, dřevného deh
tu a  smůly, sloužící jako isolační obal 
pro elektrické kabely.

Chaucer (čosr) Geoffrey ('* okolo 
1340 v Londýně, f  25. X. 1400 tamtéž), 
„otec novoangl. básnictví". Byl pážetem 
u dvora; r. 1359 prodělal polní tažení 
proti Fr. a po r. 1366, oženiv se s dvorní 
dámou, přišel ve styk s Johnem  of 
Gaunt, kt. se stal jeho příznivcem. Jako 
diplom at prodléval opětovně n a  cestách. 
Jako básník  vystoupil Ch. nejprve s lyri- 
cko-symbolickými básněmi, opíraje se 
o Ovidia a franc. básn.; další doba jeho 
tvorby, jež byla převážně pod vlivem 
italské ranné  renesance, nabyla zák lad 
ního význam u pro další vývoj angl. 
písemnictví vůbec. Z n í pochází veršova
ný rom án Troylus and Cryseyde, avšak 
pathetický milostný příběh obrací v h u 
mor a v nápomocném Pandarovi ukáže 
faunovského kuplíře ; dále The Parle- 
m ent of Foules (Ptačí parlam ent, 1382), 
holdovační báseň n a  svatbu R icharda  II.
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3 Annou Českou (1382), The House of F a 
rně (1384), symbol, báseň, stojící nejvíce 
pod vlivem Danteovým a j. V posl. a ne j
vyspělejším období své tvorby přešel Ch. 
k velkým rámcovým povídkám, kt. zů
staly  nedokončeny: Canterbury Tales
(přel. 1909, 1927), básníkovo hl. dílo (za
počaté okolo r. 1387). Vloženy jsou do úst 
asi 30 poutn íkům  nejrůznějších  s tavů  a  
povah, kt. se setkali n a  pouti do Canter
bury. Ch. náleží k největším  vyprávěčům  
světového písemnictví. Po něm  následo
vala  v Anglii a  Skotsku velká škola, kt. 
dále pěstovala pětistopový verš, jejž Ch. 
zavedl, a  sloh. uspořádal Thyinne 1532 
(nově vytištěno 1905).

Chaudeau (fr., šodó), teplá viná va 
ječná omáčka.

Chauer Josef (1805—1859 v Praze), čes. 
herec, zprvu ochotník, od roku 1827 člen 
Stavov. div., kde h rá l  v č. div. předst. Po 
k rá tkém  pobytu ve Št. Hradci od r. 1844 
znovu v Praze ve Stavov. div., kde od r. 
1846 za J. K. Tyla hercem charakt. rolí. 
V letech 1856—58 vypravil česky cyklus 
her Shakespearových.

Chauffeur (fr., šofér), vl. topič, nyní zvi. 
řidič automobilu.

Chaume Bois de, les u Verdunu, v r. 
1917 jeviště urpu tných  bojů.

Chaum et Charles (1866), franc. sociali
stický politik, 1917 m in is tr  námořnictví, 
1925 obchodu. Novinář.

C haum ont (šomoň), horský h řbet Neu- 
chátelské Ju ry  (1175 m).

Cliaura E dm und (1856—1913), a rch itek t 
v Poděbradech, spolupracovník technick. 
časopisů; redaktor K alendáře česk. s ta 
vitelů; vydal Obrázky z okupace v Bosně 
(1893) a V álka pruskorakouská 1866 (1902).

C haura Josef, pražský a rch itek t na  poč. 
XIX. stol., stavěl v empiru.

Chaura Karel (* 1869 v Praze), čes. n u 
m ism atik  a starožitník. R. 1913 založil 
Kroužek num ism atiků , z něhož r. 1919 
utvořena N um ism atická společnost čes
koslovenská. Napsal a vydal r. 1929 spis 
P ravda  o t. zv. denáru  svatováclavském 
a přispívá odbor, články zejména do 
Věstníku Numismatické společnosti a  j.

Chaussée (fr., šosé), silnice, jejíž jízdní 
d ráh a  vydlážděna je n a  drobno roztluče
ným  kam ením  n. štěrkem.

Chausson (šosoň), E rnest (1855—1899), 
fr. hudeb, skladatel.

C hauvinism us (fr., šo-), planá, příliš 
h lučně a  osobitě vystupující láska  k vla
sti. Slovo jest odvozeno od g ran á tn ík a  
Chauvina, stále vystupujícího v letácích 
ve prospěch Napoléona I. po jeho n á 
v ratu  z Elby.

Chaux-de-Fonds, La (šo-ďfoň), okresní 
hlav. m. ve Švýcar, kan tonu  Neuchátel.

37.675 ob. (1920); 992 m  n. m. v sychravém  
horském  údolí. Zde a  v Le Locle založil 
Jean  Richard okolo r. 1705 hodinářský 
průmysl.

Chavanne Irena  šl. (* 1868), něm. sas 
ká  komor, pěvkyně (altistka). R. 1885 
angaž. ke dvor. opeře drážďanské.

Chavanne Joseph (1846—1902), rakous
ký zeměpisec.

Chavkina Ljubov Bor., ředit. Ústavu 
pro knihovnictví v Moskvě. Napsala: Bi- 
blioteki, ich organizacija  i technika (1904), 
Rukovodstvo d lja  nebolšich biblioték
(1911).

Chavskij P e tr  Vasil. (1771—1876), vyni
kající ruský  právník, chronolog a  genea
log. Spolupracoval při vydání Úplné sb ír 
ky ruských zákonů.

Chazaři, východoturecký národ, bydlící 
od 2. stol. mezi Černým a Kaspickým m o
řem. Po zániku hunské říše 361 rozpadla 
se i jejich říše. P ř ija li  částečně nábožen
ství křesťanské, částečně židovské, dílem 
i islám. R. 969 byli přemoženi Svatosla
vem a zanikli mezi sousedními národy.

Chazór (dvůr), jméno více měst v P a 
lestině.

Chcebuz (Zebus), o. v Č., okr. Dubá, 702 
ob. (153 č.).

Cheb (Eger), pohrán, m. české, s tře 
disko území chebského, čítající 27.524 ob. 
(1305 č.) a ležící na  př. b řehu řeky Ohře. 
Četné kra jské  a okr. úřady státní, arci- 
děkanství, pos. velitelství, 4. pěší b rigá 
da, hran. p rapor 5., I. a II. p rapor ppi. 
33 „Boss Alto“, učeliště pro letectví s le
tištěm; četné něm. školy střední, odbor
né i obč., m ěstský archiv s knih., m. m u 
seum. Veř. nemocnice, chorob., sirotč. a 
pos. nemocnice. P ly n árn a  a elektrárna, 
tov. motocyklů a bicyklů, 4 pivovary, 

keram. a chem. to
várny  a j. — Dějiny: 
Pův. osada Ch. se 
připom íná v listině 
z r. 1061. Již v 1. pol. 
XII. st. byl založen 
kam enný h rad  cheb
ský, který za císaře 
Fridricha  B arbaros
sy byl rozšířen (2. p. 
XII. st.). Hostil pak 
často dvůr F r id r i 
chův i jeho n á s tu p 
ců, zejm. při jednání 

s čes. knížaty  a králi. (R. 1179 byl tu 
urovnán  spor českého knížete Bedřicha 
b rak. vévodou Leopoldem o Vitorazsko, 
r. 1206 byli v Ch. zasnoubeni kralevic 
Václav I. a Kunhuta, dcera Filipa Šváb
ského. a ,  Chebsko.) R. 1197 slyšíme o ci- 
vitas, což značí osadu obehnanou h ra d 
bam i a požívající p ráv  městských. Ch.

Znak mfisfa 
Chebu.
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považovala dynastie  Hohenštaufovců za 
rodový m ajetek. Městu se dostávalo 
četných výsad, vždy potvrzovaných a 
často i rozhojňovaných císaři římsko- 
německými. Potvrdil je i český k rá l P ře 
mysl O takar II, k terý se zmocnil Ch. 
r. 1266 i s k-rajem (a* Chebsko). Posléze 
r  1322 se dostal Ch. v zástavu králi J a 
nu. Zástava ta se s ta la  v průběhu  doby 
„věčnou14. Výsady městské byly uprave 
ny  a značně rozhojněny, zejm. za Karla 
IV. a jeho nástupců  Václava IV. a Zik
m unda, který vedle jiného dal Chebu 
i právo raziti drobnou minci (1420). Zde 
též došlo k dohodě (v květnu 1432), že 
Čechové půjdou do Basileje. Zůstali po 
tom věrni J iřím u i Vladislavovi Jagel
lonskému, odmítnuvše snahy Matyášo
vy. Ač reform ační h nu tí  v Ch. i v jeho 
okolí se značně rozšířilo, přec nedošlo 
k povolení augšpurské konfese a to ani 
po M ajestátu Rudolfově (1609). Proto za 
českého povstání s tá l  Ch. na  straně s ta 
vů  českých. Konfiskace i p ro tireform a
ce dolehly plnou tíhou na město, kde 25. 
února  1634 byl zavražděn cis. generalis
sim us Albrecht z Valdštýna. Ch. vstou
pil do svazku koruny české, r. 1725 z tra 
til m ag is trá t vrchní soudní moc ve vě
cech trestních a r. 1759 i sam osprávu 
finanční. Za války o dědictví rak. byl 
Ch. obležen a dobyt vojskem francouz
ským  (1742). R. 1808 prohlášen Ch. za 
m. otevřené a povoleno zboření hradeb. 
Za revoluč. roku 1848 žádal Ch. ve Vídni 
sam ostatný sněm  pro Chebsko a po
tvrzení dřívějších privilegií, ovšem m a r 
ně. Ch. volil r. 1848 do F ran k fu rtu  i po
zději do říš. sněm u vídeň., ale do čes. 
sněm u odmítl. Ch. po válce svět. stal se 
spolu s k ra jem  chebským součástí re 
publiky čsl. V. Č.

Chebdí, o* Sam bucus ebulus.
Chebrá kad išá  (hebr.), svatý spolek, do

bročinné bratrstvo, zřízené při každé n á 
boženské obci. V Praze existuje od 1564.

Chebsko (districtus, provincia, regio, 
te rrito rium  nebo te rra  Egrensis, Egeri- 
scher Bezirk, E. Kreis, Egerland), kraj 
na  záp. Čech. V nejstarší době obydleno 
slov. kmenem, blíže neznámým, od st. 10. 
poněmčováno, náležejíc správou svět. 
k marce sev. či čes. (později připojeno 
k vév. bavorskému), církevní pak  k fte- 
znu i po založ, biskup, praž. (973). Po 
prvé se vyskytuje název kra je  v darova
cí listině k lášteru  reichenbašském u (r. 
1135). Koncem 1. pol. 12. st. dostalo se 
Ch. v soukromé držení Štaufovců, kteří 
ustanovovali správce či fojty. Tehdejší 
rozloha Ch. byla asi tř ik rá te  větší než 
dnes. Teprve r. 1266 zmocnil se Ch. P ře 

mysl O takar II., dovolávaje se toho, že 
r. 1206 slíbil Filip Švábský při zasnou
bení své dcery K unhuty  s kralevicem 
Václavem Ch. za věno. R. 1273 dosáhl 
Přem ysl O takar II., že vévoda bavorský 
J indřich  se vzdal dědických nároků  n a  
Ch. Ale již r. 1276 m írem  ve Vídni uza 
vřeným  m usil postoupiti Ch. řím. králi 
Rudolfovi, k terý  je potom slíbil dáti 
v zástavu n a  věno své dcery Jitky, za
snoubené kralevici Václavu II. Ač sňa 
tek slaven r. 1285, zůstalo Ch. ve správě 
Rudolfově a teprve r. 1291 se ho Václav 
II. zmocnil. P ráv a  jeho bylo sice uzná 
no, ale po váíce s Albrechtem I. musil se 
ho opět vzdáti (1305), až posléze r. 1322 
bylo trvale zastaveno k rá li  Janovi. 
Karel IV. uvedl Ch. ve s tá toprávní sva
zek s korunou čes. (ovšem již poněkud 
zmenšené) M ajestátem z 1. března 1348. 
Zástavní právo dal si potom znovu po- 
tv rd iti od říš. knížat (r. 1353 a znovu 
1358). Za F erd inanda  I. počaly královské 
ú řad y  stále více a  vice zasahovati do 
správy i soudní pravomoci stavů  cheb
ských, k te ř í  však nemínili vzdáti se 
svých výsad, zaručujících jim  jistou 
autonomii, především  ve správě berní, 
kde bránili právo svobodného povolo
ván í příspěvku n a  zemské berně. Ani po 
Obnoveném zřízení zemském (1627) ne
ustupoval! chebští stavové od svých vý
sad, přes úsilí královo i s tavů  čes., aby 
Ch. platilo berně jako každý jiný kraj 
podle rozvrhu odhlasovaného na  stavov. 
sněm u království čes. Toho bylo docíle
no teprve za Marie Terezie, když nabyl 
platnosti berní ka tas tr  (1762). Již p řed 
tím  (1714) bylo Ch. přivtěleno ke k rá 
lovství čes., což bylo potvrzeno sam ým i 
stavy chebskými při uznání pragm at. 
sankce (1721) a krátce nato účastí zá
stupců m ěsta  a ry tířs tva  z Ch. na ko ru 
novaci K arla  VI. za krále českého (1723). 
P ř i  novém rozdělení Čech n a  kraje  (1751) 
bylo Ch. podřízeno ve vnitřn í správě 
král. k ra jském u hejtm anu  v Loketsku, 
načež 1773 byl zrušen ú řad  purkrab ího  
cheb. a jeho soudní pravomoc podle ju- 
risdikční formy z r. 1783 p řešla  na  zem. 
soud, ostatní moc pak na  krajské hejt
manství. R. 1775 bylo prohlášeno dvor
ským  dekretem  panství ašské, náležející 
pánům  Zedvicům, za část Ch. Již Josef
II. usiloval o přetržení posledního pouta  
Ch. k říši něm., jež trvalo v ohledu cír
kevní správy, ale to se pro odpař arci- 
diécese řezenské protáhlo až do r. 1807. 
*R. 1854 byl utvořen kraj chebský s k ra j 
ským  úřadem  a soudem v Chebu. S no 
vým polit, a soudním zřízením (r. 1862) 
byl k ra j přem ěněn na okr. hejtm anství.
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V následujících letech pak bylo dokoná
no úplné přivtělení Ch. k Čechám, k te 
rýžto poměr zůstal i po svět. válce.

z Chebu Jan, též Joannes de Egra, 
český právník  XV. věku; v Horšovském 
Týně přepsal P ražská  p ráva  m ěstská a 
nálezy (1461), rukopis v Nár- museu.

Chcjcinski Jan  (1826—1874), polský h e 
rec ve Varšavě, d ram atik  a  básník. 
Z her nejznám ější Szlachetswo duszy, jež 
byla populární po celém Polsku, Poeta, 
P.ozwód; stejně úspěšné byly jeho h ry  li
dové.

Check (angl., ček), poukázka. — Také 
tolik, co překážka  rozmnožení obyvatel
stva. Q* šek.

Checks (angl., čeks), m odře a  bíle p ru 
hované nám ořnické plátno.

Chédiv (pers.-ar.), vládce, pán, od 1867 
úř. titul eg. vladaře.

Chef (fr., šéf, z lat. capu t= h lava) , p řed 
stavený, náčelník, vedoucí (na př. chef- 
lékař).

Chef ďoeuvre (fr., še-dóvr), mistrovské 
dílo, arcidílo.

Cheilón (Chilón), jeden ze 7 m udrců  
řeckých, zakladatel eforátu ve Spartě (6. 
stol. př. Kr.); au tor přísloví: Gnóthi se- 
au ton  (poznej sám  sebe) a  Méden agan 
(všeho s mírou).

Cheir (řecký), ruka. Cheiro- jako před 
pona v lékař, názvosloví, n a  ru k u  se vzta 
hující.

Cheiranthus Cheiri, fiala 
žlutá, cheir, rostlina kří- 
žokvětá, s vytrvalou lo
dyhou, chráněnou šedým 
pokryvem  dvouklanných 
zoubků. Domovem na po
břežních skalách Bečka.
Byla již ve starém  Bečku 
pěstována; jako zahradní 
bylina ve velkých spou
stách a v současné době 
udržuje se v neochabující 
oblibě v našem  zah radn i
ctví pro bohaté květy, ča- Cheiranthus
sto plnokvěté, vonné, bar- Cheiri L. 
vy zlaté až žlutě fialové.
V polohách příznivých, n a  př. v Porýní, 
i zdivočuje.

Cheirolin, C0H10O5N2S3, první, v seme
nech fialy žluté (Cheiranthus cheiri) n a 
lezený, síru  obsahující alkaloid.

Cheirón, dle Homéra nejspravedlivější 
kentaur, syn Kronův a Filyry; bydlil 
v jeskyni na Peliónu v Thessalii a po
zději na předhoří Malea v Lakonii. Vy
choval svého p rav n u k a  Achillea (nástěn
ná m alba v Pompejí) a sdělil Asklépiovi 
ta jem ství lékařství. Když ho jeho příte l 
Hérakles poranil nedopatřením  otráve
ným  šípem, zřekl se své nesm rtelnosti ve

prospěch Prom éthea. Jeho obraz jako 
střelce byl zasazen mezi hvězdy.

Cheirotonie (řec.), zvednutí rukou; způ
sob hlasování ve shrom áždění řec. lidu.

Chejnická, pseud. A. Beranové.
Chelae, s taré  latinské označení račích 

klepet, k terá  byla používána ve středo
věku v lékařství.

Chelčice, o. v Č., okr. Písek, 410 č. ob. 
Rodiště českobratrského myslitele P e tra  
Chelčického. — Chelčické Lázně.

Chelčický Pe tr  (žil asi v 1. 1390—1460), 
jihočeský filosof a reform átor doby husit 
ské, z jehož myšlenek vyrostla Jednota 
bratrská. Byl povoláním svobodný sedlák, 
narodil se (snad) v Chelčicích u Vodňan, 
kde trávil tém ěř celý svůj život, oddá
vaje se stranou  rušného života m yšlen
kám  o obrození evangelického ideálu a 
přísné kritice současných pom ěrů církev
ních. Poznav opravné snahy  ze spisů Štít
ného a Matěje z Janova, přilnul k Huso
vi, s nímž se jistě poznal osobně, za vá
lečných bouří se uchýlil n a  čas do Prahy, 
kde r. 1420 disputoval s Jakoubkem  ze 
S tříbra; ale rozchází se s ním později, 
kdvž se mu Jakoubek jako vůdce h usit 
ské církve zdál býti nedůsledný, podobně 
jako z téhož důvodu p ře trh l později (jen 
dočasně) přátelské styky s nástupcem  
Jakoubkovým, m istrem  Janem  z Roky
can, arcibiskupem  s trany  podobojí. Vedle 
těchto vlivů působilo n aň  mocně učení 
Valdenských, jež poznal jistě už v mládí, 
reform átorské snahy  Viklefovy (jeho se 
často dovolává pod názvem „m istr Pro- 
tiva“, třeba s ním  ve všem nesouhlasí) a 
spisy kněží táborských, jichž si pro je
jich rad ikalism us nadm íru  vážil; ale i 
s nimi se dostal do polemiky, vytýkaje 
jim, že z ohledu na  um írněné m istry  
pražské jinak  učí než smýšlejí. Na praž 
ské universitě nestudoval, protože ne
uměl la tinsky; proto si dal také překlá- 
dati la tinské spisy od svých přá te l latiny 
znalých. Jen tak  se stalo, že Ch. přes svou 
neznalost latiny ovládal suverénně vše
chny spletité  otázky teologické, jež ví
řily součas. dobou. Jediným rozhodčím 
zůstává m u však Písmo sv., jehož p ravda 
trvá  přese všecko kroucení a vykládání 
učených m istrů  ja sn á  a  nezvratná. To lze 
pozorovati hned v prvním  jeho dochova
ném spise O boji duchovním, kde vystu 
puje proti jakém ukoli boji hm otném u, 
protože prosté přikázání boží zní: „Neza
biješ!14 — a přikázání to nelze naprosto 
v jiný smysl překroutiti, ani vyložiti. 
S tím  souvisí i jeho n a u k a  o nep řípus t
nosti trestu  sm rti a o tom, že moc svět
ská (stát) se vším svým násilím  je pro 
k řesťan a  pravého nepotřebná, ba zhoub
ná. Protože se současná církev zpřáh la
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se s tá tem  a podporuje nerovnost lidí, za
vrhuje Ch. i ji naprosto, zvláště i proto, 
že její kněží, k teří m ají býti p rostřední
ky mezi Bohem a lidmi, žijí životem roz
m ařilým  a nem ravným , úplně odlišným 
od svatého života prvotní církve apoštol
ské. Příčinou úpadku  církve podle Ch-o 
bylo její bohatství a moc, jíž se jí dostalo 
(podle panující tradice středověké) darem 
císaře K onstantina papeži Silvestrovi. Na 
místo pravé církve — nevěsty Kristovy — 
nastoupila  nevěstka znám á z Apokalypsy, 
jež se neprávem  prohlašuje  za prostřed 
nici mezi Bohem a věřícími. Tyto své n á 
zory vyložil Ch. dílem v drobnějších spi
sech (traktáty  O cierkvi svaté a O trojiem 
lidu řeč), dílem je vetkal v svá dvě díla 
životní, Postillu a Sieť viery a  v necele 
dochovaný spisek O šelmě a obrazu jejím 
(vznikl kolem r. 1440). Jeho Postilla, psa
ná asi po r. 1437, jest ještě hodně závislá 
na Husovi; mnohem  původnější jest jeho 
druhý  hlavní spis, Sieť viery, psaný asi 
v 1. 1440—1443. Názvu se dostalo Sieti 
viery podle evangelia (Luk. 5, 4—6), kde 
se vypravuje, že P etr s d ruhy  m arně  ce
lou noc lovili, a n a  příkaz Kristův znovu 
rozestřevše síť, zahrnuli tak  veliké množ
ství ryb, až se síť trhala . To vykládá Ch. 
symbolicky: P e tr  s druhy  jsou rybáři lidí, 
apoštolé a  kazatelé; síť jest víra, založená 
na  učení Kristově; moře je svět se vše
mi hříchy a kolotáním ; zatracenci a  ka 
cíři se dostávají do sítě neprávem  — 
jsouce křesťany  jen jménem, trh a jí  ji. Do
konalost církve trva la  jen 300 let; tím, že 
císař K onstantin vložil do rukou církve 
moc světskou a obohatil ji, vnikl jed do 
církve svaté: papež a  císař, dva velrybo- 
vé. vnikli do sítě církve a potrhali ji. 
Od té doby se počíná zkáza církve, k ře 
s ťan  začíná panovati nad  k řesťanem  a 
nas tává  v ní rozdělení n a  trojí stav: pá 
ny, kněží a  lid prostý, pracující. Tento 
řád  společenský jest nem ravný  a jest — 
jako s tá t  vůbec — přežitkem  z dob po
hanských. P án i nic nedělají, vedou roz- 
košnický život a tyjí z poddaného lidu; 
stejně jako páni, vyvyšují se nad prostý 
lid i kněží, které zkazilo bohatství a po
h anská  m oudrost (proto Ch. pohrdá  vší 
učeností, k terá  od pravé a  hluboké víry 
k řes ťan a  jen odvádí) — kněží, nasák lí 
touto učeností, doplňují všetečně učení 
božského M istra svými nálezky jako 
očistcem, přísahou, odpustky, uctíváním  
obrazů a svátých atd.; proto pravý kře 
s ťan  m á místo jen ve stavu  třetím , robo- 
tězů a řemeslníků, k te ří svou tělesnou 
prací živí sebe i osta tn í stavy, snášejí 
křivdy a ústrky, a řídíce se slovy evan
gelia, odplácejí zlé dobrým — jen jim 
kyne za to v odplatu  po sm rti království

nebeské. Když po staletích poznal slavný 
ruský filosof Tolstoj nauky Ch-ho, zejm. 
jeho volání po důsledném provádění slov 
evangelia neprotiviti se zlému, zjistil, že 
Ch. už dávno před ním  vyslovil v jádře  
to, oč sám  usiloval. Zásady selského m ys
litele snažila  se uvésti v život Jednota 
ct* b ra trská , ale netrvalo an i celého 
půl století, a byla nucena slevovati z p ří
krých, revolučních a nekompromisních 
jeho požadavků, měla-li zachovati svou 
existenci; jen tím  se stala Jednota schop
nou života a dalšího rozvoje, že se — 
proti základním  thesím nauky  Chelčické
ho — její členové dále pilně vzdělávali a 
neodpírali ani účastniti se řízení státu. 
Třebaže Jednota  vyrostla zprvu zcela na 
zásadách  Ch-ho, on sám nedal k jejím u 
založení podnět, nem aje ducha organi- 
sátorského; byl to Rokycana, k terý  svým 
posluchačům  v chrám ě Týnském vštěpo
val úctu k učení svérázného jihočeského 
sedláka, ti pak se sdružili s úm yslem  
žiti úplně podle jeho nauky. Ch—ým 
vrcholí snahy  reformační nejen české, 
nvbrž i evropské vůbec: žádný z reform á
torů nábož. nepromyslil svou nauku  do 
všech důsledků jako Ch., který, neohlí
žeje se n a  slabost lidské přirozenosti, 
ani na  tíživé jho poměrů, chtěl slou
čiti ideál se skutečností. Po stránce jazy
kové jeho spisy vynikají nad  ostatní, p ro 
tože au to r  sám, neznaje latiny, nenechal 
se s trhnou ti jako většina našich  teo
logů k napodobení latinského stylu. P ro 
to právem Dobrovský řeč Ch-ého spolu 
s řečí Štítného a Blahoslavovou klade nad 
řeč veleslavínskou, své doby tak  slave
nou. Studiem  Chelčického v nové době 
se zabývali po Šafaříkovi a  Palackém  
hlavně Rus J. Annenkov, Jaroslav  Goll, 
Rus N. V. Jestrebov, Václav Novotný, 
Emil Sm etánka, Kamil Krofta a  F. M. 
Bartoš. Jeho trak tá ty  O boji duchovním 
a O trojiem  lidu řeč otiskl Krofta (1911), 
Postilla  byla tiš těna  v 1. 1522, 1529 a  1532, 
nově (populárně) r. 1890 (vyd. Benj. Ko
šuta) a kriticky od Em ila Sm etánky n á 
kladem  Comenia (I. díl r. 1900, II. r. 1903). 
Sieť viery byla tiš těna  r. 1521, nově ji 
otiskl r. 1893 Annenkov a  Jagič ve Sbor
n ík u  Petrohrad, akad. nauk, r. 1912 Emil 
Sm etánka (nákladem  Comenia), po druhé 
týž r. 1929 (nákl. M elantricha); v repro 
dukci r. 1926 (Monumenta typografica č. 
1). Některé drobné spisy Chelčického vy
dal K arásek r. 1891 a 1892 nákladem  Co
menia. Ú hrnný obraz Chelčického nejno
věji jest podán v Dějinách li te ra tu ry  čes
ké od Jan a  Jakubce (2. vydání) I. str. 
465 nn. Kamil Krofta: P e tr  Chelčický. 
Síť víry byla přeložena i do ruštiny  (vol
ně) od J. S. Annenkova (nově v Moskvě
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1907) a  do něm činy od K arla  Vogla (Das 
Netz des Glaubens) 1924 v Dachau u  Mni
chova. Gollovy práce o Chelčickém a  Jed 
notě b ra trské  otiskl nově K. Krofta (1916, 
nák ladem  Historického klubu).

Chelchowski Stanislaw  (1866—1907), 
přírodopisec a etnograf. Vydal práce 
z oboru botaniky a etnografie. Roku 1906 
poslanec ruské Dumy.

Chelidon, o* jiřička.
Chelldonin, jedovatý alkaloid, naléza

jící se ve vlaštovičníku (Chelidonium ma- 
ius) s p o lu sa -a j? -  homochelidoninem, pro- 
topinem a chelerythrinem. Chelerythrin  
vyskytuje se též v kořenu Sangu inaria  
canadensis, v Glucium luteum, Bocconia 
frutescens a Escholtzia californica. Mimo 
to obsahuje vlašt. ještě kys. chelidonovou.

Chelidonium  L. (vlaš- 
tovičník), rod rostlin 
z čel. mákovitýcli (Pa- 
paveraceae) s jediným  
druhem  Ch. m a ju s  L.
(v. větší, obr.), rozšíře
ný, žlutě kvetoucí ple
vel evr. s ostrou mléč
nou šťávou.

Chelidonová kyselina,
C7IRO6, jest obsažena 
ve šťávě vlaštovičníku 
(Chelidonium majus).
Z ahřá tím  této šťávy 
odstran í se bílkoviny 
a  dusičnanem  olovna
tým  vyloučí se chelido- 
n a n  olovnatý v podobě viaštovičník. 
citrónově žlutého p rá š 
ku. Tento se pak rozloží proudem  siro 
vodíku. Z horkého roztoku krysta lu je  
kyselina chelidonová s 1 mol. vody. Ve 
vodě i alkoholu se špatně rozpouští. 
S a lkalickým i louhy dává bezbarvé soli, 
které přebytkem  kyseliny přecházejí 
v oranžově zbarvené soli kyseliny xan- 
tochelidonové. Podle svého chemického 
složení jest kyselina chelidonová dikar- 
bonovoj kyselinou, odvoz, od pyronu. 
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Chelm (ruský Cholm), m. v rep. polské 

na ř. Ukře (přítok Bugu), 170 m  n. m., 
j.-v. od Lublína, 23.221 ob. (1921) Poláku, 
Malorusů, 50% Židů, v úrodné krajině, 
8. VI. 1794 vítězná bitva Rusů nad Poláky, 
za světové války v září 1914 krátce ob
sazeno Rakušany, 3. VII. 1915 dobyto 
Němci. Na m íru  brest-litevském r. 1918 
za protestu Poláků  připojeno k Ukrajině.

Chelmicki Z ygm unt (1851—1922), pol. 
kněz, prelát, sek re tá ř  vládní rady  ve 
Varšavě (1917). Sp.: W. Brazylji (1892).

Chalm inski Jan  (1851—1926), polský 
m alíř  a ilustrátor. Maloval z doby Ro
koka, Napoléona I. a Legií polských.

Chelmno (něm. Kulm), m. ve vojevod. 
pcmořském, na př. b řehu Visly, 10.200 
ob. P rům ysl dřevařský, strojní. P a tř í  
mezi nejstarší m ěsta  polská na  hranicích  
pruských.

Chelmoúski Jozef (1850—1914), polský 
m alíř -k ra jiná ř  a genrista.

Chelmsford (če[l]msford), hl. m. angl. 
h rabstv í Essexu; čítá 20.769 ob. (1921).

Chelmža (něm. Kulmsee), m. v Polsku, 
10.648 ob. 1772—1919 bylo pruské.

Chelone (řec., želva), v řeckém báje- 
b I o v í  panna, kterou Hermes proměnil 
v želvu, ježto při svatbě Diově a Héřině 
zůstala  doma.

Chelonia, a* želvy.
Chelsea (čelsi), 1. m ěstský správní 

okres v Londýně, čítá 63.697 ob. (1921). 
Leží mezi Westmiinsterem a Kensingto- 
nem  u ř. Temže. V 18. st. měla Ch. to
várnu  na  porculán, k te rá  byla 1770 příp. 
1784 spojena s tov. v Demby. — 2. město 
v USA., s tá t Massachusetts, 43.184 ob. 
{1920), leží p ři Mystic River, severně od 
Bostonu.

Chem iatrie (jatrochemie), lékař, škola, 
k te rá  vykládala  všechny pochody v lid
ském těle chemickými změnami.

Chemická absorpce. Uváděním  plynu 
do kapaliny  u rč itá  část p lynu se absor
buje (pohlcuje). Probíhá-li současně ně
jaký  pochod chemický, m luvíme o ab
sorpci chemické. Tak na př. uvádíme-li 
p lynný čpavek do zředěné kyseliny síro 
vé, n a s táv á  pohlcování čpavku, při čemž 
tento se současně slučuje a vzniká roz
tok s íranu  amonného, (NH4)2S 0 4, podle 
rovnice: 2 NH3 +  H 2S 0 4 =  (NH4)2S 0 4.

Chemická analysa, rozbor látek cestou 
chemickou. Rozeznáváme analysu  kva 
litativní čili jakostnou, při níž u rču je 
me přítom nost jednotlivých p rvků  a lá 
tek, a analysu kvan tita tivn í čili koli- 
kostnou, p ři níž určujem e množství jed 
notlivých součástí. Analyse kvan tita tiv 
ní u látek neznámého chemického slo
žení musí vždy předcházet analysa  kva 
litativní. P ř i  kvalita tivní analyse u rču 
jeme přítom nost jednotlivých p rvků  ko
vových, t. zv. kationtů, a pak přítom nost 
kyselin, t. zv. aniontů. Za účelem snaz
šího postupu rozdělujeme kovy podle 
toho, jak  se chovají k různým  činidlům, 
na 5 analytických tříd, kyseliny pak na 
3 třídy. Analysu kvantita tivn í dělíme na
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analysu  vážkovou či gravimetrickou, 
kde množství jednotlivých součástí se 
stanoví přímo vážením vysušené nebo 
vypálené sraženiny, vytvořené určitým 
zkoumadlem, a na  analysu odměrnou, 
kde množství sloučeniny se stanoví ti- 
trací (odměřováním určitého roztoku) a 
kde používáme t. zv. indikátorů , jež bud 
změnou barvy nebo vytvořením  sraženi
ny nám  ukáží, že titrace jest skončena. 
Náleží sem acidimetrie a alkalimetrie, 
pak oxydimetrie a metody srážecí 
(argentometrie).

Chemická harm onika, o* harm onika  
chemická.

Chemická indukce, m oderní způsob 
odvozování různých chemických zákonů 
na základě fakt, zjištěných pokusy.

Chemická kinetika, Q* chem ická rov
nováha.

Chemická konstituce (složení), sesku
pení a tom ů v molekule chem. sloučeni
ny, ci* chem. vzorce, řetězení a tom ů a 
s truk tu ra .

Chemická laboratoř (chem. laborato- 
rium, lat., labor), m ístnosti (opatřené 
k tomu potřebným  zařízením) určené 
k provádění chem. operací, které slouží 
buď výlučně ke zkoum ání a analysi, 
prováděné školenými chemiky nebo též 
k vyučování. Chem. laboratoře v lékár
nách nejsou zařízeny pro vědecká ba 
dání, nýbrž pro p říp ravu  farm aceutic 
kých prepará tů , často též pro zkoum ání 
moči a chrchlů.

Chemická příbuznost, a* afinita.
Chemická rovnováha, n as tává  při ne 

úplných nebo zvratných reakcích (O* 
chem. pochody) po určité  době; řídí se 
zákonem Guldberg-W aageovým (1867) 
o chem. působení hmoty. Tento praví, že 
chem. r. mimo chem. příbuznost závisí 
jediné n a  množství n a  sebe působících 
látek a že tedy při zvratných reakcích 
rovnáha posunuje se podle změn kon
centrace reakce zúčastněných látek. 
Označíme-li konc. jednotlivých látek Ca, 
Cb a Cd, Ce, lze rovnováhu vyjádřiti  rov
nicí : Ca • Cb =  Cd . Ce . K nebo vzorcem

^  ^  =  K. Veličina K, k te rá  souvisí

s tepelným  zabarvením  zvratné reakce, 
nazývá se rovnovážnou konstantou. 
Má-li reakční směs (soustava) všude ty 
též fysikální vlastnosti a totéž chemické 
složení, nastává  v n í homogenní rovno
váha. Jsou-li reagující lá tky  chemicky 
nebo m echanicky různé (inhomogenní 
nebo heterogenní soustava), na  př. CaO 
(pevný kysličník vápenatý) +  C 02 (plyn
ný kysličník uhličitý) =  CaC03 (pevný 
uhlič itan  vápenatý), a označíme-li počet

součástí (komponent) nebo látek (CaO & 
COa) p ísm enem  B, počet fází, t. j. m echa
nicky oddělitelných částí, omezených 
plochami d iskontinuity  (CaO, CO, CaC02) 
p ísm enem  P, udává B + 2 —P (v našem 
případě 2+ 2—3=1) počet jednic volnosti 
nebo stupeň  volnosti, t. j. počet podm í
nek  (teplota, tlak, chem. složení fází), 
k teré můžeme v určitých mezích libo
volně měniti, aniž bychom tím  rozrušo
vali soustavu. Rovnice F = B + 2 —P vy
jad řu je  Gibbsovo pravidlo fází. Podle 
počtu jednic volnosti rozeznáváme rov
novážné stavy m onovariantní nebo uni- 
varian tn í od divariantních . Nemá-li sou
s tav a  žádné jednice volnosti, je to sou
stava nonvarian tn í nebo invariantní, 
jako na  př. soustava  led =  voda ^  
vodiní pára, v iníž B = l ,  P = 3 , tedy 
F = l + 2 —3=0. Jsou-li látky v rovnováze 
chem. stejné, jako n a  př. v soustavě 
voda sr vodní pára , je to rovnováha p rv 
ního řádu  (soustava o jedné kom ponen
tě), účastní-li se rovnováhy jako kom 
ponenty dvě chem. různé látky, na  př. 
C aO + C 0 2rr  CaC03, je to rovnováha d ru 
hého řádu  (soustava o dvou kom ponen
tách) atd. Rovnovážné stavy o jednom 
s tupn i volnosti slují dokonalé, má-li he
terogenní soustava více než jeden s tu 
peň volnosti, je to rovnovážný stav  ne
dokonalý. P řík ladem  takové nedokonalé 
rovnováhy jest d ivarian tn í rovnováha 
mezi nenasyceným  roztokem soli a jeho 
parou. Máme zde dva kom ponenty (sůl 
a voda) a dvě fáze (kapalnou a p lyn 
nou), tedy F = 2 + 2 —2=2.

Chemická sta tika , ci* statika.
Chemická technologie pojednává o 

zpracování surovin  způsobem chemic
kým, t. j. způsobem, při němž se podsta 
ta  lá tky  mění. Tak na  př. výroba dřevě
ného uhlí a kyseliny octové ze dřeva, 
výroba železa ze železných rud, um ělé 
ho hedvábí z celulosy a pod. děje se 
způsobem chemickým. Chemická tech
nologie anorganická jedná o výrobě ky 
selin, sody, chloru, um ělých hnojiv, ce
m entu, vápna, skla, hliněného zboží, růz 
ných kovů atd., chemická technologie 
organická, pak  o zpracování surovin 
organických, n a  př. o zpracování dřeva 
suchou destilací, o výrobě dehtových 
barviv, o zpracování tuků, o výrobě 
cukru, umělého hedvábí, kůže, o p rů 
m yslu kvasném  (líh, pivo, víno).

Chemická válka  (guerre chimique, 
fehemischer Krieg, Chemical warfare), 
je soustavné použití v boji látek, jež 
isvým chemickým (neb fysiologickým) 
účinkem  zneschopňují nepřítele neb za
s tíra jí  v lastn í vojsko. Sem pa tř í  zejm.
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lá tky  vyvinující plyny, m lhu a dým, po 
př. mající i účinky zápalné.

D ě j i n n ý  p ř e h l e d .  Již Rekové 
znali pronikavé účinky některých lá tek  
a to nejen v pozdějších dobách (t. zv. 
řecký oheň, jenž hořel i na  vodě a jehož 
se tedy používalo hl. při válce nám ořní), 
nýbrž i dříve. Sparťané  za války pelo- 
ponnéské (5. st. př. Kr.) použili u Belia 
sm íšeniny síry, arsénu a pilin k vytvo
ření dusivého kouře proti odpůrcům ; 
„vykuřování11 ú k ry tů  bylo běžné v pev
nostních válkách za všech dob. V polo
vici 17. st. G lauber již navrhoval plyno
vé pum y proti T urkům ; 1854 nabízel 
Lord Dundonald (Cochrane) britské vlá
dě plnění g ran á tů  sloučeninami arsenu, 
jichž mělo býti použito v obléhání Se- 
vastopolu, stejně jako podobných g ra 
nátů  se sírou k „vykouření11 reduty  Ma- 
lakova. Vláda jeho plán  však odmítla 
jako nelidský. Konference v Haagu 1897 
výslovně zakázala použití střel s úče
lem rozšiřovati dusivé, otravné neb 
omamné plyny a v r. 1907 užívati „jedů 
neb otrávených zbraní a jiných bojových 
pomůcek, způsobujících zbytečné bole
s ti11. Ovšem již tehdy řekl am. zástupce 
kap. Mahan, že s hlediska hum an ity  
není o nic hroznější o trávit nepříte le  
plynem, než roz trha t jej g ranátem  neb 
utopit jej jako kočku v moři torpedová
ním  lodi. A tak  za svět. války Němci po
užili této logiky a  27. X. 1914 učinili 
u Neuwe Chapelle první pokus s dráždi- 
vou látkou, ale bez účinku; rovněž d ru 
hý  pokus v Rusku v lednu 1915 s použi
tím slzotvorné látky se nesetkal s vý
sledkem, ježto n ízká teplota ji uč in ila  
nepůsobivou. P rvní zdařilý pokus pro 
veden rovněž ve F landrech  22. IV. 1915 
u Laingemarcku, kde vypuštěno 180.000 
kg chloru na  úseku 6 km, což způsobilo
15.000 ztrát, z nichž 5000 úm rtí. Týž vý
sledek se opakoval 24. IV. proti K anaďa
nům, ale v několika  dnech už Dohoda 
rozdělila vojskům  improvis. ochranné 
závoje. Dne 31. V. německý útok na  rus. 
frontě skončil pro Němce katastrofálně, 
ježto obrátivší se v ítr  přihnal plyn na  
jejich vlastní vojska, p řip ravená k ú to 
ku. V září a zejm. v prosinci 1915 použito 
již chloru s fosgénem (u Remeše), ovšem 
dosud ve formě plynových vln, vyvino
vaných z válců (Blasverfahren, a ttaque 
pa r  vague, cloud gas attack). Na s tran ě  
Dohody, jež p řija la  tento nový bojový 
prostředek, byl první chlorový útok od 
Angličanů u Loosu (25. IX. 1915). Ježto 
útok plynovými vlnam i závisel na  po
časí a atmosférických podm ínkách a  
nebylo tedy lze jej předem  určiti, bylo

záhy užito metody střelbou (SchieBver- 
fahren, attaque p a r  obus toxiques, gas 
Shell attack), t. j. g raná ty  plněnými p ly 
ny, jež bylo možná i v pohybné válce a 
nezávisle n a  počasí použiti. Napřed od 
Němců v A rgonnách (v červenci 1915) 
slzotvoi. p lyny a  pak  ve velkém m ěřít
ku od Francouzů při obraně Verdunu 
na  jaře  1916 (fosgénem). Od 1917 obě 
s trany  hojně používaly tohoto způsobu 
boje hl. proti bateriím  a k znepokojo
vání nepřítele, a to látek dráždivých, 
dusivých a slzotvorných, později i sm rto 
nosných. V té době vzniklo též h rom ad 
né používání masek. Velké koncentrace 
plynu dosaženo t. zv. Livenovým pro 
jektorem  v březnu 1917; byl to první 
d ruh  plynom etu (c^) s 60 lib. pumou, n a 
plněnou 30 lib. fosgénu. Používáme ho ve 
velkých skupinách  po několika stech 
kusech, jež současně vypáleny. Téhož 
roku zavedeny dvě nové látky, potutel
né, ježto na  sebe neupozorňovaly zápa 
chem ani dráždivostí: yperit a difenyl- 
chlorarsin. Yperit byl za světové války 
nejzhoubnější bojový plyn, jím  způsobe
no nejvíce ztrát, je neznatelný, houžev
natý, drží se dlouho u půdy (těžší vzdu
chu), působí žíravé a otravně; Němci 
jej označoval žlu tým  křížem. Difenyl- 
chlorarsin  (t. zv. m odrý kříž) se rozpra 
šuje jako jem ná mlha, p roniká  snadno 
obyčejným filtrem  m asky a způsobuje 
kýchání, jež nu tí vojína sejm out masku. 
R. 1918 se vesměs používalo plynových 
střel a to podle potřeby: při postupu
vojska střel s těkavou tekutinou, jež ne- 
lpěla houževnatě u půdy, nýbrž brzy 
vyprchala, ale m ěla rychlý účinek, tak 
že nepřítele zineschopnila (třeba jen do
časně) a vlastn ím u vojsku dovolovala 
postup; sem patří fosgén, difosgén, dife- 
ny lch lorarsin ; při tvoření záhrady  proti 
nepřátelským  útokům  (hl. z boků) po
užívalo se střel s houževnatým i látkami, 
jako yperit. Počasí bylo příznivé pro ch. 
v. p ři všech německých ofensivách, vy
jm a poslední (15. VII.), jež se také ne
zdařila ; také spojenci při svých koneč
ných  útocích hojně používali plynů, ze
jm éna yperitu  od června 1918. V nám oř
ní válce a v útocích ze vzduchu nebylo 
za světové války plynu vůbec použito; 
rovněž nikoli zcela nových p lynů  (le- 
vvisit).

T e c h n i c k á  a  c h e m i c k á  
s t r á n k a .  Po svět. válce bylo sice po
užívání chemických bojových látek zno
vu zakázáno (W ashingtonská konferen
ce 1922), ale přesto všecky stá ty  je pilně 
zkouší a sestro ju jí a zdá se, že jich bude 
použito m ěrou ještě m nohem  větší, než
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za války světové. Neboť ch. v. m á  znač
né výhody: 1. neničí lidského m ajetku, 
neb jen v nepatrné míře, 2. její hrom ad
ný účinek je různý podle použitého ply
nu; buď jen krátkodobý, aby bylo lze ne
přítele překvapiti a vyřaditi z boje; při 
tom působení může být hum ánní, použi
tím látek, jež nezpůsobují sm rti ani 
trvalých onemocnění; aneb dlouhodobý, 
takže lze zamořiti místo, v němž m á býti 
nepříteli znemožněn pobyt, i na  několik 
neděl; čímž se dosáhne i úspory na j i 
ném  m ateriálu, 3. plynové oblaky držící 
se nízko při zemi a těžší než vzduch 
vnikají snadno do všech podzemních 
krytů , pokud nejsou zvi. chráněny, a pů 
sobí velmi dlouho; v tom je jejich vý
hoda proti trhacím  granátům , jež účin
kují jen na  osoby okamžitě přítom né a 
nevnikají do t. zv. m rtvých  prostorů; 4. 
ch v. je lacinější než jiné druhy  války. 
Po stránce chemické lze bojové látky 
děliti různým  způsobem; ale téměř 
všecky se dají rozděliti do tří hlavních 
skupin: látky s prvky halovými (jod, 
chlor, brom a fluor), se sírou a s arsenem 
a skupinu látek kyanových. Pokud jde 
o působení, je nejsilnější tehdy, jestliže 
rozštěpením látky se uvolní složka, jež 
v organism u sam a zhoubně působí. Tak 
fosgén (COCl3) se v organism u rozkládá 
n a  Cl, chlor, působící dusivě n a  plíce, 
a CO, kysličník uhelnatý , jenž je velmi 
jedovatý. Podle účinku na  organism us 
se dělí chemické bojové lá tky  většinou 
takto: I. akutn í účinek na  plíce (zduření 
plic), vedlejší účinek narkotický; výsle
dek často sm rtelný (zadušení, otrava). 
Sem patří chlor, fosgén, fluorové látky. 
II. Účinek dráždivý, a to a) n a  sliznice 
oční, nosní a horní dychadla, působí již 
ve slabé koncentraci, rychle zneschop- 
ňují, ale obyčejně jen dočasně, dráždí ke 
kýchání a kašlání (látky s tem uta to rn í, 
n a  př. difenylchlorarsin); b) dráždí oči, 
působí slzení, zneschopňují rovněž ry 
chle a dočasně (látky lakrym atorn í, zá
k lad  jod a brom). III. Účinek žíravý ne 
jen na  sliznici, nýbrž i n a  pokožku a  
tkáně pod ní; působí puchýře, záněty a 
po př. otravu; účinek pom alý (často až 
po hodinách!), oslepnutí i sm rt (látky 
vesikatorní, základ síra, představitel 
yperit). IV. P a ra ly sa  nervového systému, 
účinek prudký a smrtelný, základ kya- 
nová skupina, přík lad  kyanovodík, di- 
fosgén a chlorpikrin. V. Účinek spiš n e 
příjem ný, než nebezpečný: lá tky sm rdu- 
té (chlorid sirný). Němci v poli použí
vali tř í h lavních  skupin, označených 
barvou a značkou n a  granátech: skupina 
sm rtící (lethaLní): zelený kříž, Perstof

(difosgén); skup ina  dráždivá (lakrym a
torní, s tem uta to rn í) :  modrý kříž, Clark
I. (Niesgas) a skup ina  žíravá (vesikator
ní): žlutý kříž, L-Stoff č. yperit (Senf- 
gas). S vojenského stanoviska musí býti 
plyny co nejvíc jedovaté (toxické), t. j. 
účinkovat při nejmenší koncentraci; je 
dovatost se udává sm rtícím  koeficien
tem, jenž je součinem z koncentrace 
(množství m iligram ů plynu na  krychlo
vý m etr vzduchu, které se už nedá člo
věku snésti — t. zv. hranice nesnesitel- 
nosti) a času v m inutách, po kterém 
vdechování látky způsobí sm rtelné one
mocnění. Tak u fosgénu je jedovatost 
asi 300, t. j. vzduch, obsahující 10 mg 
fosgenu v 1 m 3, je-li dýchán po 30 m i
nut, působí už smrt. Další vlastnosti bo
jových látek jsou, aby byly stabilní (ne
rozkládaly se vlivy atmosférickými), 
snadno se odpařovaly neb rozprašovaly, 
byly několikrá t těžší vzduchu, t. j. drže
ly se při zemi, a aby jejich výroba byla 
snadná, rychlá  a laciná. L átky ty m o
hou býti plyny (chlor) aneb kapaliny  
neb i tuhé látky, což závisí na  teplotě; 
p ř i  výstřelu se vznikem tepla a tlaku  
při rozprasku  střely vesměs promění 
v plyny nebo páru . Kromě chloru jsou 
to vesměs organické sloučeniny. Jejich 
složení, názvy, účinek atd. Q* v tabulce.

T a k t i c k é  u ž i t í  a z p ů s o b  b o j e .  
Jak  už patrno  z předešlého, dají se lá tky 
tyto děliti též podle toho, hodí-li se spíše 
k ú toku neb k obraně, n a  lá tky  o f e n -  
s i v n í ,  a  to trvalé, jež měly protivníka 
za k rá tkou  dobu vyřad it z boje (tedy vy
soký sm rtíc í koeficient), těkavost, m alá  
houževnatost (persistence), aby nepůsobi
ly už, když vlastn í vojsko přešlo k ú to 
ku, a lá tky  jen dráždivě, jež měly pro 
t ivn íka  spiš obtěžovati a  učiniti ho tím 
nezpůsobilým n a  čas k obraně; jejich pů 
sobnost byla tedy rovněž krátkodobá. Lát
ky d e f e n s i v n í  byly ty, jimiž se za
mořoval terén, n a  nějž neměl být v zá
pětí podniknut útok, tedy velmi persi
stentní; sm rtelný účinek tu nebyl pod
mínkou, ale  obyčejně existoval. Způsoby 
boje se vytvořily tyto: 1. vypouštění ply
nů  (zde to m usily být plyny) z láhví; p ů 
vodní způsob, jenž však vyžaduje pevné 
fronty (tedy posiční války), příznivého 
větru a jiných atm osférických podmínek; 
p lyn m usí být těžší vzduchu, aby se ne- 
rozplynul, a pod dostatečným tlakem ; ho
dily se k tom u hl. chlor a fosgén. V po- 
hybné válce se této metody nedá dobře 
užíti; 2. s třílen í plynových g ranátů , min, 
plynom etných pum  a v rhán í ručního 
střeliva. P rvní užití Livenovým projekto 
rem  (q* výše). Toxická lá tka  tu  působí 
více neb méně podle rozprasku střely,



Chem. válka 268 Chem. válka

T ab u lk a  o s v ě d č e n ý c h  b o jo v ý c h  lá tek .

Vojen
ský

název

Technický
název

Chemický
název

Chemický vzorec
Bod
varu

C°

Hustota 
par proti 
vzduchu

Smrtící 
koefic. 

j =  k . t

Hranice
nesncsitel-

nosti

Rok zavedeni 
a kým užíván 
(A =  Anglie, 
F = F r a n c ie ,  
N =N ěm ecko, 

Am =USA)

Látky, působící aku tně  na  plíce (dusivé).

Chlor
Bertolit } Chlor Cl2 —33-6 2-45 7500 m8 1915, A, F, N

Z
e

l
e

n
ý

 
k

ř
í

ž Fosgén
D-Stoff
Collon-
gite

Di-
fosgén

Per-
Stoff

Chlor-
p ik rin

Klopp
Aqui-

nite

1 Karbonyl- 
í chlorid

'j Chlormra- 
1 venčan tri- 
| chlorme- 
J thy lnatý

Nitro- 
► chloro

form

COCl2 

Cl. COO. CC13

CC13N 0 2

+8-1

+128

+112

4-4

8*8

7*3

450

500

2000

1:100.000

1:200.000

100m8

1915, A, F, N 

1916, F, N

1916, A, F, N

Látky, působící slzení (lakrymatorní).

T-Stoff Benzyl-
bromid C0H5CH2Br 198 — — — 1916, N

»» >j Xylyl-
brom id CH3CaH«CH2Br +215 83 6000 20 — 1916, A

Jodessi-
gester

Jodoctan
ethylnatý CH2J.COO.C2H6 +  180 — — — 1916, A

Látky, dráždící ke kýchání a kašli (s tem utatorní).

>N
>Jh

Kýchací 
plyn 

Clark I

| Difenyl- 
> chlor- 
I a rs in

(C6H5)2AsC1 +333 11’7 — i - O 1917, N

í-

O

C larklI Difenyl-
kyan ars in

Ethylarsin-
dichlorid

(CaH6)2AsCN

C2H5AsC19

+350

+150

11*4

7*8

0-25 „ 

8 -1 6  „

1918, N 

1918, N

Látky, žírající pokožku (vesikatorní).

Ž
lu

tý
 

k
ř

íž

Yperit
L-Stoff
Lewisit

33-dichlor-
d iethy lsu lfid

3-chlorvinyl-
dichlorarsin

+
PP-dichlor-

d iv inylchlor-
arsin

(c h 2c i . c h 2)2. s

CHCI =  CHAsC12
_i_i

(CHCI =  CH)2A sC1

+217

93

133

71

?

?

1500

?

?

1:1,000.000

?

?

1917, A, F, N

1918 Am. 
(nepoužit)

Látky, ochromující nervovou soustavu (paralysátorní).

Vicen-
nite

Kyanovodík
Kysličník
uhelnatý

HCN

CO

+26-5

—190

0*94

0-97

1000-4000

?

?

?

1916, A, F
Ve všech s tře lách  se 
vyvlnnje  p ři  explosl
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jenž je závislý na  trhav ině a  n a  způsobu 
plnění; zde se dá  docílit různých  účinků 
podle taktické potřeby; proto tento způ
sob převládl v posledních dvou letech 
války; 3. v rhání z leteckých pum ; dosud 
v prax i nepoužito; účinek byl by podob
ný předešlému; myslí se, že to bude che
mickou v. budoucnosti; — 4. rozprašování 
tekutých látek z letounů nebo tanků ; vý
sledek slabší než v předešlých případech, 
ježto letouny by m usily  letěti nízko při 
zemi a  byly by tedy ohroženy a rovněž 
tanky  lze snadno po tíra ti vhodným i s tře 
lami. Celkem největší budoucnost má 
způsob 2. a 3.; způsob 1. se může stát 
velmi nebezpečný vlastn ím  vojskům, 
obrátí-li se vítr, a nepůsobí leč z fronty 
na  krátkou  poměrně vzdálenost a  přímo 
vpřed (úchylka přes 45° už je nebezpeč
ná); vedro, prudké slunce, liják, sníh zne
možňují útoky. Smrtelné účinky se prou
dem větru ovšem zanášejí až daleko za 
frontu (15—20 km). Způsob 2. se hodí nej
lépe proto, že lze s tříle ti z děl postave
ných daleko za frontou, neohrožuje v last
ního vojska, nezávisí tolik n a  počasí, ho
dí se pro každý terén, zam ořuje jen ona 
místa, na  něž je určen, a m á  výhodu, že 
lze kombinovati plyny různých vlastno
stí; je ovšem dražší, než vypouštění z láh 
ví. Dá se také dobře zařad iti do různých 
d ruhů  palby: palebný přepad, nepřetrž itá  
palba, palebná p řeh rad a  (ovšem ne po
stupná), zamořovací palba a j. d ruhy  se 
dají provádět! plynovými g raná ty  stejně 
jako obyčejnými, ale  s větším ještě vý
sledkem. Ručních g ran á tů  plynových by
lo užíváno k „vyčišfování11 kaveren a  h lu 
bokých krytů. — Zvláštním  druhem  ply
nového boje jest boj dýmem (jedovatým) 
a  zápalným i směsemi (podstatou ther- 
mit), jehož se však dosud málo užívalo; 
ve větším  m ěřítku  A m eričany užito při 
d ruhé  německé bitvě n a  Marně (v čer
venci 1918) therm itových pum  k neutra- 
lisaci německých posic. Slož bílého fos
foru se sirouhlíkem  m á  zhoubné účinky 
zápalné; užívalo se jí proti nepřátelským  
plynovým m askám . — D ý m o v é  c l o n y  
a  u m ě l é  m l h y  p a tř í  též do ch. v., ale 
obyčejně se zařazují do kapitoly z a s t í 
r á n í  ( c a m o u f l a g e )  c^, ježto účel je
jich není než optický.

O b r a n a  p r o t i  ch . v. jest jednak 
individuální a tou jsou m asky a dýchací 
přístroje, jež zachycují jedovaté částice, 
resp. tvoří sam y vzduch, jejž vojín vde
chuje. První m asky  obsahovaly sodu, po
taš a natronové vápno, později všecky 
měly jako základ filtrů  dřevěné neb jiné 
organické uhlí. Ideální m aska  (respirá
tor) musí být bezpečná, při tom lehká, po
hodlná k nošení, nepřekážející z raku  a

sluchu, snadno nasad ite lná  a  při tom co 
možná universá ln í proti všem plynům. 
(Bližší Qa m aska  a respirátor.) Kolektivní 
ochranu poskytují: poplachová zařízení, 
jež včas upozorní vojsko n a  nebezpečí, 
ochranné k ry ty  se záclonami, n apuštěný 
mi absorpčním i a neu tra lisačn ím i lá tk a 
mi a opatřené dobrou ventilací, takže lze 
poškozený vzduch vyčerpati, a p řístro ji 
kyslíkovými a  j. um ožňujícími dýchání; 
dále jsou n u tn á  zařízení na rychlé odstra 
ňování p lynů z m ístností a půdy (desin- 
fekce) po útoku. — Pokud jde o „nehu- 
m á n n o s ť1 ch. v., sluší podotknouti, že ne
ní o nic krutější, než u jiných d ruhů  vál
ky; dokud byla protivníku překvapením , 
byly z trá ty  těžké; později zavedením 
ochranných prostředků  a „plynové káz- 
ně“ se velmi zmenšily. Tak anglické z trá 
ty p lynem  za celou válku činí jen 180.983 
případů, z nichž 6.062 s účinkem sm rte l
ným, tedy jen 3.3%, kdežto u jiných zbra
ní byly ztrá ty  n a  m rtvých až 25%. Mimo 
to většina onemocnění nezanechala trv a 
lých následků.

Chemické čištění, o* praní.
Chemické názvosloví (nomenklatura), 

souhrn  pravidel, jimiž se říd í volba n á 
zvů jednotlivých chem. sloučenin. Roze
znávám e názvosloví české od názvosloví 
mezinárodního. V chemii anorganické 
užívá se u nás  většinou názvosloví če
ského. Základem  názvosloví českého jsou 
norm áln í kysličníky, t. j. takové, v nichž 
všechny atomy kyslíku  oběma svými va
lencemi (Pa) jsou vázány bezprostředně 
na  příslušný  elektropositivní prvek (a* 
prvek). Nelze tedy p ř i  odvozování názvů 
vycházeti na  př. od B a02 o s tru k tu rn ím  
vzorci Ba-O-O-Ba (peroxyd barya). N á
zev podvojných sloučenin (O* sloučeni
na) anorganických skládá se ze su b s tan 
tiva odvozeného od názvu p rvku  v p ř í 
s lušné  slouč. elektronegativního (kyslič
ník, sírník, nebo sulfid, nitrid, haloge- 
nid atd.) a  ad jek tiva  odvozeného od n á 
zvu p rvku  elektropositivního. V názvo
sloví českém jest použito znam enité bo
hatosti jazyka českého na  koncovky jm en 
přídavných, jimiž jest vyjádřen atomo
vý pom ěr prvků  příslušný  kysličník sk lá 
dajících. Pro poměr:

2:1 čili R«0 platí koncovka -ný, n a  př. 
KsO, kysl. draselný,

1:1 čili RO platí koncovka -natý, n a  př. 
CaO, kysl. vápenatý,

2:3 čili R20 3 p latí koncovka -itý, n a  př. 
F C 2 O 3 ,  kysl. železitý,

1:2 čili R 0 2 pla tí koncovka -ičitý, n a  
př. CO2, kysl. uhličitý,

2:5 čili R2O5 p la tí koncovka -ečný, 
-ičný, n a  př. P 2 O 5 ,  kysl. fosforečný,
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1:3 čili ROs platí koncovka -ový, na  př. 
S 0 3, kysl. sírový,

2:7 čili R2O7 p latí koncovka -istý, n a  
př. Mn2C)7, kysl. manganistý ,

1:4 čili RO« platí koncovka -ičelý, na  
př. OsO«, kysl. osmičelý, 

kdež R  zn a m e n á  1 atom prvku, který 
v příslušném kysličníku m á  funkci elek- 
tropositivní části. Koncovka přídavného 
jména vyjadřuje zároveň elektropositiv- 
ní mocenství (<i) tohoto prvku. R  v první 
řadě uvedené tabulky z n a m e n á  prvek 
jednomocný až v osmé řadě prvek osmi- 
mocný. Názvy ostatních podvojných slou
čenin odvodíme, nahradíme-li teoreticky 
atomy v slouč. elektronegativně (P* m o 
cenství) vystupujícího prvku tolika ato
m y  kyslíku, aby mocenství prvku elek- 
tropositivního bylo zachováno. N a  př. 
náhradou atomů chloru v P C h  atomy 
kyslíku dostaneme P2O6, kysličník fos
forečný; je tedy P C h  chlorid fosforečný; 
podobně A s 2S3, jemuž přísluší AS2O3, kys
ličník arsenitý, bude se nazývati sírní- 
k e m  arsenitým. Takto m ů ž e m e  odvozo- 
vati názvy pouze těch podvojných slou
čenin, v nichž atomy prvku elektrone- 
gativního nejsou mezi sebou bezprostřed
ně vázány; nelze tedy sloučeninu Na2S2, 
jíž zdánlivě přísluší Na202, kysličník 
sodnatý, nazvati sirníkem sodnatým, pro
tože náleží jí struktur, vzorec Na-S-S-Na. 
V takových a podobných případech uchy
lujeme se k názvu mezinárod. (Na2S'2, 
natrium disulfid, disulfid sodný; H2O2, 
peroxyd vodíku, a pod.). Kyseliny a  zá
sady (hydroxydy) mají tutéž adjektivní 
koncovku jako jejich matečné kysliční
ky, n a  př. SO3 +  H2 O  —  H2SO4 kyselina 
sírová, C a O  +  H2 O  =  Ca(OH)2 hydroxyd 
vápenatý. Názvy solí skládají se ze sub
stantiva a  adjektiva odpovídajících kys
ličníkům, jež jsou jejich základem; n a  
př. N a 2C 03(Na2 0 . CO2) uhličitan sodný, 
K N 0 3(K20 . N2O5) dusičnan draselný. Pro 
některé sloučeniny, s nimiž se často se
tkáváme, užíváme názvů specielních, na 
př. H C 1, kys. solná, NH3, ammoniak, CS2, 
sírouhlík, H 2S, sirovodík. Taktéž pro 
slouč. komplikované, zejména komplex 
ní, na př. HaPtCle, kyselina chloroplati- 
čitá. N ě k d y  kombinujeme název meziná
rodní s českým; na př. H4P2O7, kyselina 
pyrofosforečná, HPO3, kys. metafosforeč- 
ná, H O . S O 2 . O . N O ,  kys. nitrosylsírová 
atd. V chemii organické užíváme názvů 
mezinárodních (C2H5OH, ethylalkohol) 
nebo upravených v duchu anorganického 
názvosloví českého (C2H 50Na, natrium- 
ethylalkoholát, ethylalkoholát sodný) neb 
českých, upravených v duchu názvosloví 
mezinárodního (CíHeOo, kys. dioxyjanta- 
rová). Názvosloví mezinárodní není za

loženo n a  jednotném  principu. Pro tutéž 
sloučeninu lze odvoditi několik různých 
názvů, na  př. CH3C1, methylchlorid nebo 
chlormethan, CeHeNHa, fenylam in nebo 
aminobenzol. Zavěsti jednotné názvoslo
ví pro slouč. organické pro jejich nesm ír
ný počet (přes 200.000) jest úkolem velmi 
obtížným. O vybudování racionálního 
názvosloví českého zasloužili se J. Jung- 
mann, J. Sv. Pressl, A. Batěk, B. Brau- 
ner  a E. Votoček.

Chemické pochody (chemické procesy, 
chemické reakce), pochody, při kterých 
hm ota  podléhá látkové změně (a* che
mie), jsou způsobeny chemickou příbuz
ností (afinitou); při nich se látky bud! 
skládají, rozkládají anebo přem ěňuji. 
Proskočí-li směsí 2 objemů vodíku a 1 
objemu kyslíku elektrická jiskra, vznik
nou 2 objemy vodní páry, k te rá  nem á 
charak teristických  vlastností obou vý
chozích plynů. Toto bezprostřední spo
jení (addice, synthesa) vodíku a  kyslíku 
na  vodu vyznačujeme chemickou rovnicí 
H2 +  O =  H2O, k te rá  praví, že 2 X 1 g vo
d íku a 1 X 16 g kyslíku poskytuje 18 g 
vody. Synthesa obou plynů při uvedeném 
pokusu probíhá prak ticky  okamžitě, re- 
akční rychlost je velmi veliká. P ř i  re 
akci uvolní se značné množství tepla (re
akce exothermická); reakce m á silně po
sitivní tepelné zabarvení, k teré se při 
thermochem. rovnicích (o* thermoche- 
mie) vy jadřu je  v kaloriích (kal.) se zna
ménkem + ,  tedy H2 +  O =  H20  (tekutá) 
+  68, 4000 kal. Vrací-li se vodě totéž 
množství tepla, probíhá reakce, k terá  n á 
leží k d ruhém u  druhu  chemických re 
akcí, totiž rozklad (analysa, dissociace, 
P*) vody, resp. její páry, který se dá  pro- 
vésti asi při teplotě 1000°. Je to endo- 
therm ní reakce, t. j. reakce s negativním  
tepelným zabarvením, protože teplo se 
zde spotřebuje. Rovnice vyznačují tuto 
reakci H*0 =  H2 +  O je obráceně čtená 
rovnice hořejší. Spojíme-li následujícím  
způsobem obě dohromady H2 4- O — H20, 
dostaneme vyjádření zvratné reakce, k te 
rou se tvoří a  rozkládá voda. Rovnice 
tato čtena odprava doleva neplatí ještě 
an i při 2500° úplně. P ři této teplotě je uni- 
m olekulární reakce (t. j. při níž rozpadá 
se jen jedna látka) neúplná, protože roz
padne se při této teplotě pouze asi jed
na  polovina vody. U ruhá polovina je 
s vodíkem a kyslíkem  v chemické rovno
váze (Pa); tato závisí a  říd í se zákonem 
o chem. působení hmoty. — Podstatou 
chem. pochodů třetího řádu  mohou býti 
buď jednoduché anebo dvojité chem. n á 
hrady (substituce). Chemické reakce to
hoto (nejčastějšího) d ruhu  vyznačují se 
tím, že ze sloučeniny vystupuje něk terá
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její součást a n ah razu je  se (substituuje) 
jinou (jednoduchá substituce) anebo dvě 
sloučeniny vymění si vzájemně některé  
součásti (dvojitá substituce, podvojný 
rozklad, metathesa). Vede-li se vodní 
pára  přes rozžhavené železo, tu rozštěpu
je se vodní p á ra  a  n a  místo vystupu jí
cího vodíku vstupuje železo, čímž vznik
ne kysličník železnato-železitý podle rov
nice 3 Fe +  4 HsO =  Fe304 +  4 H2. Tato 
jednoduchá substituce je zvra tná; kyslič
ník železnato-železitý může se zase zah ří 
váním  v proudu vodíku redukovati v že
lezo. Obě tyto reakce lze vy jádřiti rovni
cí 3 Fe +  4 H2O ^  3 Fe30 4 +  4 H2. Podle 
právě uvedené rovnovážné rovnice jsou 
v reakční směsi obsaženy obě pevné fáze 
(a* chem. rovnováha) Fe a  FesCh a obě 
plynné fáze H2 a H2O. Jak  rozklad vody, 
tak  i kysličník1: železnato-železitého m ů 
že proběhnouti úplně, protože při reakci, 
probíhající odleva doprava vznikající vo
dík odstraňu je  se stále vodní parou, při 
reakci probíhající odprava doleva, vzni
kající p á ra  proudem  vodíku, takže stále 
n as tává  porušování rovnováhy zmenšo
váním  koncentrace vodíku, resp. vodní 
páry, tedy vodík v onom, vodní pá ra  
v tomto případě m usí se stále nově tvo- 
ř iti až voda, resp. kysličník železnato-že
lezitý se úplně rozloží. Takovéto ustavič 
né porušování rovnováhy hra je  důležitou 
úlohu při reakcích srážecích v chem. a n a 
lytické. Přidá-li se k roztoku chloridu 
barnatého, BaCl, roztok s íranu  sodného, 
Na2S 0 4 rovnováha:

BaCh +  Na2 S 0 4 -  BaSCh +  2 NaCl 
se stá le  porušuje následkem  velmi malé 
rozpustnosti s íranu  barnatého  BaSCh 
(tento se totiž sráží). Reakce prak ticky  
probíhá tedy pouze odleva doprava (dvo
jitá  záměna, podvojný rozklad). Zvýšení 
reakční rychlosti lze docíliti zvýšením 
teploty v té míře, že s toupnutím  teploty 
o 10° rychlost četných chem. reakcí se 
zdvojnásobí až trojnásobí. Podobným 
způsobem může účinkovati světlo, elek
trický proud a cizí látky, t. j. látky, k te 
ré v reakční rovnici nepřicházejí v ú v a 
hu  (katalysátory, a* kata lysa ; enzymy 
nebo fermenty). Chemické pochody v p ř í 
rodě probíhají stále (větrání nerostů, t r á 
vení a dýchání zvířat, assimilace a dý
chání rostlin, tlení a  hn ití  odumřelých 
organismů). Rovněž prům ysl používá 
chemických pochodů a  řídí jejich p růběh  
v určitém  směru. Chemickými pochody 
lze dovozovati úspěch zemědělství a cho
vu dobytka, vykládati vývoj organismů, 
jejich zdraví, nemoci a smrt. Též půso
bení četných léků jest založeno na  che
mických pochodech.

Chemické působení hm oty, o* chemic
ké pochody.

Chemické sloučeniny, všechny hom o
genní (stejnorodé) látky, sestávající ze 
dvou n. více a tom ů rozličných prvků.

Chemické symboly, Q* chem. značky.
Chemické vzorce, z chem. značek p rv 

ků složené symboly, vyjadřující složení 
1 molekuly chem. slouč. Na př. vzorec 
kyseliny sírové H2SO4 praví, že 1 mole
ku la  této kyseliny sk ládá se z 2 atom ů 
vodíku, 1 atom u síry a 4 atom ů kyslíku, 
čili 1 g ram m olekula  kyseliny sírové ob
sahuje  2 X  1 g vodíku, 1 X  32 g síry a 
4 X  16 g kyslíku. Vzorec H 2S 0 4  praví 
tedy zároveň, že m olekulární váha k y 
seliny sírové obnáší 98 g; lze z něho 
vypočítati proc. složení kyseliny sírové. 
Uvedený vzorec nazývá se empirickým, 
protože v takové podobě získává se ana- 
lysí. Ze vzorce racionálního nebo kon- 
stitučního jest patrno  i vzájemné sesku
pení a tom ů v molekule. E thylester kyse
liny octové o em pirickém  vzorci C4H80 2 
m á racionální čili konstituční vzorec 
C2H30 2. C2H5, k terý  praví, že obé tečkou 
od sebe oddělené skupiny zůstávají při 
m nohých chemických p řem ěnách  nepo
rušeny. Uvedeným konstitučn ím  vzor
cem rozlišuje se e thy lester kyseliny octo
vé od jiné sloučeniny, jíž p řísluší ten 
týž em pirický vzorec, totiž od kyseliny 
m áselné C4Hs0 2 o konstitučním  vzorci 
C4H70 2H. Ještě lépe vystihují složeni 
slouč. vzorce s tru k tu rn í ,  na  př. pro ethy l
alkohol :

H H
I I

CHa—CH2.OH nebo H—C—C—OH
I I

H H

Chemické značky (chemické symboly), 
s tručná  označení chemických p rvků  (P* 
prvek). Dnes užívá se pro označení 1 ato
mu prvku  počátečního písm ena nebo 
prvních dvou písm en latinského názvu 
prvku. Jsou-li dva prvky sloučeny, píší 
se jejich značky bezprostředně vedle sebe 
(O* chem- vzorce). U prvků vícemocných 
označuje se mocenství řím ským i číslice
mi, které se píší buď nad značku prvku 
nebo jako horní index; nověji užívá se 
místo číslic teček a čárek, k teré se k la 
dou na m ísta  obdobná; tečky znam enají 
elektropositivní, čárky elektronegativní

11
ion (Q* iontová teorie). Tak znam ená Fe,

n i
Fe11 nebo Fe’* dvoj mocný, Fe, Fe111, Fe"* 
trojm ocný atom, lépe ion železa, ď  jed- 
nomocný ion chloru, O" dvojmocný ion 
kyslíku. Kdysi (před Berzeliem) užívalo 
se ke zkracování, a  aby chemické poznat
ky nebyly prozrazeny, zvláštních sym bo
lů, n a  př. O  (sol) zlato, O  (luna) s tři-
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bro, 9 (Venus) měď, cf (Mars) železo, 
(Jupiter) cín, b  (Saturnus) olovo, $ 
(Mercurius) r tu t,  ©  sůl, 0  ledek, V  vo~ 
da, A  oheň, A země, atd.

Chemicky čistá je látka, v níž nelze 
prokázati cizích přim íšených látek.

Chemický prům ysl, zahrnuje  všechna 
prům yslová odvětví, p ři nichž se u p la t 
ňu jí buď výlučně anebo aspoň částečně 
chemické pochody. Sem pa tř í  též dobý
vání kovů z rud, ačkoliv toto odvětví 
často k chem ickém u p rům yslu  se nepo
čítá (Pa hutnictv í a prům ysl báňský). 
V širším  slova sm yslu  náleží k chem. 
p rům yslu  též pivovarství, vinařství, vý
roba skla  a porculánu, výroba klihu, m ý
del a mn. j. Obyčejně bývá pojem chem. 
p rům yslu  pojím án trochu úže. Dříve 
rozlišoval se ostře chem. velkoprům ysl a 
k něm u se řad ila  jen výroba důležitěj
ších a ve větším množství používaných 
produk tů  anorganických, jako je kyseli
n a  sírová, am m oniak a jeho soli, kyse
lina  solná a  dusičná, některé sírany, 
chlorové vápno a j. Dnes řadí se k  vel
koprům yslu  chem. též četná prům yslová 
odvětví, k te rá  zpracovávají a vyrábějí 
organické látky, hlavně zpracování ka- 
m enouhelného dehtu, výroba dehtových 
barviv, četných desinfekčních p rostřed 
ků a  pod. Hranice stále posunuje se 
dále, nebot převážný počet provozoven 
(chem. továren) pracuje ve velkém, a to 
platí též pro mnohé jen v pom ěrně m a 
lém množství potřebné výrobky, n a  př. 
léčiva, jichž výroba děla se dříve v lé
kárnách  nebo k  nim  přičleněných m a 
lých továrnách. Pro vědeckou a hospo
dářskou důležitost chem. továren není 
v žádném případě sm ěrodatným  počet 
dělníků, nebot tento závisí skoro výluč
ně na množství, nikoliv na  ceně výrob
ku, k te rá  na  př. při synthetických vo
ňavkách, při kom plikovaných léčivech a  
j. může býti poměrně velmi vysoká.

V čele anorganicko-chem. velkoprů 
m yslu stojí výroba kyseliny sírové, 
kde z různých důvodů udržuje se vedle 
novějšího kontak tn ího  procesu ještě s ta 
rý proces komorový. Naproti tom u p ři  
výrobě sody původní metoda Leblanco- 
va  úplně ustoupila  novější metodě Sol- 
vayově. Velkou důležitost získalo použí
vání elektrického proudu při provádění 
chem. pochodů, h lavně při elektrolysi 
chloridů alkalii (9* elektrochemie). Zrov
n a  převratně působilo zhodnocení vzduš
ného dusíku, z kterého ve velkých to
várnách  získává se am m oniak a jeho 
soli, kyselina dusičná a  dusičnany, n i
tr id  vápníku a  močovina a  j. Dále jsou 
to ztužené a zkapalněné plyny, k teré

h ra jí  v technice velmi důležitou roli, tak  
kapalný  vzduch, kysličník siřičitý, chlor, 
kyslík, vodík a  dusík, ale též již argon, 
neon a helium. Na d ruhé  straně též 
vzácné zeminy dosáhly význam u nepřed 
vídaného; n a  př. používají se pro žáro
vá tělíska, křesaci kam énky, v ohňo- 
strojství a pod.

Středem  organicko-chem. prům yslu  je 
bezesporně zhodnocení různých d ruhů  
dehtu, z čehož nejdůležitější je prům ysl 
kam enouhelného dehtu. Tento p roduku 
je benzol, toluol, xylol, nafta lin , a n th ra 
cen, fenanthren, fenol (kys. karbolová), 
kresol, naftol, anilin , toluidin, pyridin a 
sta  derivátů  odvozených od destilá tů  k a 
menouhelného dehtu. N ejdůležitějším  od
větvím zpracování kam enouhelného deh
tu je p rům ysl dehtových barviv, pojem, 
k terý neznam ená již pouze původní an i
linová barvivá. Největší úspěch slavila 
synthesa barviv umělou přípravou ind i
ga, úspěch, k terý  byl již překonán za
vedením a propracováním  od indanthre- 
nu odvozovaných barviv. — Také zpra 
cování hnědouhelného dehtu  s tává se 
stále důležitějším  a nové metody roz
ličného d ruhu  (na př. destilace při sn í
žené teplotě) s ta ra j í  se ve zvětšeném roz
sahu  o to, aby neekonomické bezpro
s třední topení kam enným  a hnědým  
uhlím  bylo zatlačeno a nahraženo p ro 
cesy, při k terých  by cenné součásti byly 
z uhlí nejdříve získány (šlechtění uhlí) 
a spálen teprve zbytek (koks a  pod.). — 
Zde je třeba  zmíniti se též o zhodnoce
ní dříví, jehož nejdůležitějším i zplodi
nam i jsou kyselina octová, dřevěný lih 
(methanol) a aceton, z nichž se pak vy
rábí formaldehyd, kyselina m ravenčí á  
oxalová.

Procesy v chem. prům yslu  jsou neoby
čejně pestré; důležité jsou zde nejen 
v lastn í procesy chemické, nýbrž jsou 
s n im i spojeny nebo jim  předcházejí, 
resp. následují také procesy mechanické; 
tak  na př. drcení surovin a  produktů , 
odpařování kapalin , oddestilování těka 
vých součástí, srážení, míšení, zahřívá 
ní, zvětšování nebo zmenšování tlaku  a 
mn. j. Lidskou s ílu  nah razu jí  zde v míře 
stále rostoucí vhodné speciální stroje, 
jako míchací stroje, pumpy, drtic í s tro 
je, vyluhovací baterie a pod. Ve všem 
p řev ládá  snaha  o hospodářské uzpůso
bení procesu, h lavně vzhledem k spotře 
bě tepla, t. j. uhlí.

Některé přístro je  a  sestavy důležitých 
odvětví chemického p rům yslu  jsou v n á 
sledujícím  zobrazeny a  popsány. O m e
todách srov. p říslušné  články, osta tn í je 
možno nalézti v souhrnném  článku 
„Elektrochem ie11 a  jeho příloze.
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I. V ý r o b a  a m m o n i a k u  a s í r a 
n u  a m m o n n é h o .  a) Z p lynárenské 
vody. K oddestilování am m oniaku  z vo
dy, odpadající v továrnách  na výrobu 
svítiplynu z uhlí kam enného, používá se 
často Grůnbergova destilačního ap a rá tu  
(obr. 1). Trubicí a přichází čpavková 
voda z ústřední nádržky  do předhřivače 
B a  odtud několika odtokovými trub ice 
mi u a čepcovitě p řik ry tým i výchozy 
iplynu o opatřeným i m iskam i E v kolo
ně A postran í rourou  e do vařiče F, ve 
k te rém  pomocí pum py C m íchá se s v á 
penným  mlékem, načež stékajíc po scho
dovitých kruhovitých výstupcích i, zah ř í 
vá se přiváděnou vodní parou  a potom 
konečně, zbavena am m oniaku , odvádí se 
ke k, zatím  co zužitkované, h lavně z uh li 
č itanu  vápenatého se skládající vápenné 
bahno vypouští se u  f a g. V nádobě 
G uvolňované plyny stoupají s vodní pa 
rou pod dělícími s těnam i 1 s vápnem  
smíšenou kapalinou do F a A, kde za
hříva jí zde stékající kapa linu  a  s trh u ji  
zároveň část v n í obsažených prchavých 
součástí, k teré  zároveň s  nimi postupují 
teď trubicí p a  vedou se buď zpětným 
chladičem do vápenným  m lékem  n ap ln ě 
ných promývaček, aby se zbavily zde 
kysličníku uhličitého a sirovodíku, a  
promyté vedou se k absorpci do vody 
(ammoniak) anebo vedou se přím o do 
kyseliny, k te rá  se nachází v olovem vy
stlané skříňce D, opa třené  zvonem L, 
do něhož ústí trubice p. P ř ís lu šn á  sůl, 
na  př. s íran  am onný, bylo-li použito ky 
seliny sírové 54—60° Bé, zde vykrysta- 
luje a může se občas vyhrabati. Stržené, 
nepříjem ně páchnoucí plyny vedou se 
rourou  r  do kom ína  nebo lépe, aby se 
využilo v nich obsaženého tepla, do p lá 
ště předhřivačem  B. Takový přístroj, ob
sluhován 4 osobami, zpracu je  denně 6-000 
až 30.000 1 čpavkové vody o spec. v. 1,027 
a  poskytne z toho 170 až 850 kg am m o
n iaku  nebo 660 až 3.300 kg s íranu  am 
monného. Ještě více jest rozšířen nep ře 
tržitě  pracujíc í kolonový přístro j Bama- 
gův (obr. 2). Dno každého p a tra  nese n ě 
kolik naho ru  řízených ná tru b k ů , p ř ik ry 
tých h ran a tý m i poklopy. Surová čpav
ková voda v téká se s tra n y  n a  první 
patro, zatím  co zdola do kolony vn ika 
jící p á ra  s trhu je  s sebou ve vodě obsa 
žený am m oniak  a  sm ěs odvádí se tru b i 
cí, připevněnou k  v íku do chladiče. Na 
prvn ích  pěti pa trech  zahřívá  se čpavková 
voda parou  n a  100°, čímž se rozštěpí 
uhlič itan  a s irn ík  am m onný; na  šestém 
pa tře  mísí se čpavková voda. zbavená 
kysličníku uhličitého a sirovodíku, s v á 
penným  mlékem, ab y  se z ní vypudil 
am m oniak. b) Z generátorového plynu.

N ový s lovník  naučný. — Svazek  IX.

Rozžhaveným uhlím  kam enným  v peci 
(generátoru) p rohání se n a  150° zah řá tá  
směs vzduchu a vodní pá ry  a  převede 
se takto  přes 50%i v uh lí  obsaženého 
dusíku v am m oniak. P ři  p řís tro ji F rank- 
Carově (obr. 3) dopraví se uhlí vytaho- 
vadlem  do děliče a  od tud  pomocí b do 
generátoru  c, kde se směsí vzduchu a 
vodní páry  prom ěňuje  v plyn. Poněkud 
ochlazený plyn, zbavený v promývači e 
p rachu  a  dehtu  a ve věži f kyselinou 
sírovou am m oniaku , postupuje  dále do 
věže h, kdež se sk ráp í a prom ývá vodou 
a používá se ho pak  k pohánění m otorů; 
h o rká  voda, k te rá  s loužila  k prom ývání 
plynu, ochladí se v i p roudem  vzduchu, 
k te rý  se t ím  ohřeje, nasy tí parou a  vede 
se do generátoru . Z i t  uhlí získá se 
40 kg s íranu  am m onného (odpovídá 70 
—80%i v uh lí obsaženého dusíku) a 
3.500 m 3 p lynu  o 1.200 kal. c) Metoda 
Haber-Boschova, O* níže odstavec VII. c.

II. V ý r o b a  k y s e l i n y  s í r o v é ,
a) S tarší m etoda (komorová). Jako p ra 
žící pece pro h rubý  kyz používá se jed
noduché pece šachtové, p ro  drobný kyz 
pece patrové. Obr. 4 a 5 znázorňují sou 
stavu patrových  pecí podle Maltéry. P r a 
žení probíhá  vlivem spalovacího tepla  
sam otného kyzu (pyritu), takže uhlí je 
třeha  pouze k zahájení procesu. Pec p lní 
se násypkou G a  praživo z horní p lot
ny posunuje  se dvířky t  pozvolna přes 
jednotlivé plotny, k teré  jsou z h líny  a 
střídavě vpředu a vzadu od stěny pece 
odstávají, n a  níže se nacházejíc í plotny, 
až konečně p ad á  jako vypražený kyslič
ník  železitý do rozšířené části pod plot
nami, odkud se občas dveřm i f ods tra 
ňuje. Potřebný vzduch přivádí se zvlášt
n ím  kaná lem  zdola; p lyny postupují k l i 
katě  přes plotny, u n ik a jí  nejdříve do 
prašné kom ory st a od tud  do Gloverovy 
věže. Pec je 1.2 m  široká, 2.75 m  dlouhá 
a možno v n í vypražiti za den 1,000— 
1„250 kg kyzu.

V Gay-Lussacově věži (obr. 6) zbavují 
se plyny, prosté již kysličníku siřičitého, 
cenného kysličníku dusnatého, k terý  
v olověných kom orách fungoval pouze 
jako přenášeč kyslíku  a nes táva l se sou
částkou kyseliny sírové: absorbuje se 
zde v konc. kyselině sírové. Zděné nebo 
železné pilíře  nesou mřížovité cihlové 
vrstvy z, jimiž se chladí n a d  nim i ležící 
dřevěné dno, jehož okra j nese olověné 
žlábky s odtokovými hubičkam i r  pro 
odkapávajíc í kyselinu. Dřevěné, vyztu 
žené fošny tvoří lešení pro olověný 
plášť, k te rý  je v něm  volně upevněn. 
Pánev  S s 15 em vysokým  okrajem  ze 
6 m m  silného olova tvoří dno věže, vy
ložené ještě tenkým i, kyselinám  odolá-

18
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C h em ick ý  p rů m ysl V .

Obr. 23. Kulbier&ky-ho přistroj k destilaci Obr. 17. a 18. Pec k  výrobě kys. dusičné ze vzduchu dle 
dehtu. Birkelanda a Eyde-ho.
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C h em ick ý  p rů m y sl VI.

Obr. 25. Zařízení k výro-bě ©steru kyseliny 
octové.

i

Obr. 26. Zařízeni k výrobě #-naf<tolu.
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vajícími deskam i; postranní stěny a po
klop jsou z 3 m m  tlustého olova. Věž 
je u vn itř  vyložena zdivém nejprve 33 em 
silným, potom v rozmezí dalších 2.23 m 
silným  a  konečně v rozmezí dalších
3.65 m  11 em silným; mezi zdivém a olo
v n ý m  pláštěm  je 25 m m  volného pro
s toru; ostatní část nem á výzdivky. Na 
dně n a  cihlových pilířích spočívá kam e
ninový rošt R, nad nímě v rozmezí 
2 m, nesena cihlami q, spočívá výplň 
z kam eninových válců. Nato následuje 
olovem potažený rošt a dále v rozmezí
3.65 m náplň  koková, další rošt a znovu
3.65 m  koku. Poklopem je olověná mísa 
b s několika uzávěrkam i v, jimiž jsou 
vyčnívající, dole zoubkovanými víčky 
přiklopené výtokové rourky, k teré se n a 
pájejí kyselinou sírovou z dlouhé roury, 
opatřené uvávěrkám  přizpůsobeným i od
tokovými hubičkam i. Odtékající kyseli
na  sírová, obsahující již v sobě kyslič
níky dusíku (nitroska) teče do zvláštní 
nádoby, odkud se vytlačuje do Gloverovy 
věže, aby byla zde zbavena kysličníků 
dusíku. Věž Gay-Lussacova m á 2.85 m 
v průřezu  a  je 15 m vysoká (v části 
olověné 12.5 m).

Obr. 7. a 8. poskytují v půdorysu a 
v příčném  řezu schematický pohled n a  
zařízení pro výrobu kyseliny sírové. Vle
vo jest p a trn a  pec pražící* ve které  hoře 
ním kyzu nebo blejna vzniká kysličník 
siřičitý, k terý  se vede přes p rašnou  ko 
m oru a  pak širokou rourou ze silného 
olova do Gloverovy věže, naplněné k a 
meninovými tělísky, při čemž cestou pře 
dává část svého tep la  olověným pánvím, 
na nichž se odpařuje  kyselina sírová. 
Odtud postupují plyny do olověných ko
mor, kde smíšeny se vzduchem, param i 
kyseliny dusičné a vodními m ění se 
v kyselinu sírovou o 54° Bé, t. zv. komo
rovou. Nespotřebované, kysličník dusna- 
tý obsahující plyny vedou se do Gay- 
Lussacovy věže (obr. 6), kde ve stékající 
kyselině sírové absorbují se n a  nitro- 
sku; tato vede se, aby byla zbavena ky 
sličníku dusnatého  do Gloverovy věže, 
kde jednak  odstraňují se z ní kysličník 
dusnatý, jednak, zbavena již tohoto p ly 
nu, teplem vháněného kysličníku siřiči
tého, přechází v konc- kyselinu sírovou. 
Z jednotlivých věži vytékající kyseliny 
vedou se podle jakosti do litinových, 
olovem vyložených uzavřených nádrží 
(montejus), z nichž vytlačují se stlače
ným  vzduchem do věží nebo n a  jiná  
m ísta  spotřeby.

b) K ontaktní proces (příprava přes an- 
hydrid). Obvyklou cestou získané a léta- 
vého prachu  zbavené plyny ochladí a vy
čistí se (obr. 9) v Ri—R5 a nyní zahřejí

se v rourovém přístro ji E, vmontova 
ném do kyzové pece nebo do prašné 
komory na 500°. Potom vedou se do vy
hřá té  kontak tn í komory Oi, kde účin 
kem kata lysá toru  (platina, kysličníky 
vanadia, kysličníky a sírany  železa, n ik 
lu a  pod.) největší část kysličníku s iři
čitého zoxyduje se přítom ným  kyslíkem 
na kysličník sírový (anhydrid kyseliny 
sírové). Odtud procházejí plyny p ro ti 
chůdným  přístro jem  V, kdež ochladí se 
v opačném směru proudícím i plyny, zba
ví se v F kysličníku sírového a potom 
v protiproudovém přístroji zahřívají se 
opět. Nato vedou se do kontak tn í ko
mory O, kde z dosud nezoxydovaného 
kysličníku siřičitého tvoří se opět kyslič
ník sírový. Vycházející plyny ochladí se 
v K a  v nich obsažený kysličník sírový 
zachytí se absorpcí v konc. kyselině sí
rové v F2.

III. V ý r o b a  s í r a n u  s o d n é h o  a 
k y s e l i n y  s o l n é .  Iv přípravě síranu  
sodného, k terý  je výchozí látkou při to 
várn í výrobě sody metodou Leblancovou 
(viz odst. V.), rozkládá se chlorid sodný 
(kam enná sůl) kys. sírovou; un ikají páry  
kyseliny solné a vzniká při nižší teplotě 
kyselý síran sodný (bisulfát), při da lším  
zahřívání norm áln í síran sodný (kalci- 
novaná soda, sulfát). Sulfátová pec (obr. 
10) sk ládá se z železné pánve d k tvo
ření b isu lfátu  a z kalcinovacího prosto 
ru b k tvoření sulfátu. K am enná sůl n a 
sype se do d, smísí se s potřebným  
množstvím kyseliny sírové a  směs za
h řívá  se buď přímo (jako n a  obr.), nebo 
přebytečným teplem z kalcinovacího pro
storu, je-li tím to pec muflová, t- j. p la 
men jí neprochází jako u pece pálací, 
nýbrž jest šamotovými cihlami úplně 
obložena a zah řívána  zevně. Když pře 
m ěna a tvoření b isulfátu v d je u konce, 
kašovitá hm ota  po zvednutí trám ku hk  
přesune se do přím ým  plam enem  zahří
vané kalcinovací pece a pánev d napln í 
se zase (otvorem i) solí a  otvorem m 
čerstvou kyselinou. Dvířky f ke kalci- 
naci u rčená hm ota  se několikrá t pečlivě 
prohrabe, aby se netvořily hrudy  a  n e 
byla tím  znesnadněna úp lná  přem ěna 
bisulfátu v sodu kalcinovanou; konečně 
týmiž dvířky se po skončení kalcinace 
pec vyprázdní. P lyny kyseliny solné, k te 
ré z pánve d otvorem e unikají čistější, 
než z prostoru kalcinovacího, je-li tímto 
pec pálací, vedou se odděleně do konden- 
sačního přístroje. Sulfátová pec může 
produkovati za 24 hodiny 2,000—2,400 kg 
sírany a ekvivalentní množství kyseliny 
solné a ke své obsluze vyžaduje jednoho 
dělníka.

Vodními param i smíšené, ze sulfátové
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pece unikajíc í páry  kyseliny solné vedou 
se nejprve (obr. 11) do malé, šam otkam i 
vyložené pískovcové věže, kdež se vodou 
zbaví stržené kyseliny sírové. Potom  ve
dou se do první, třem i otvory opatřené 
hlinéné nádoby (turilu), načež postupují 
dvěm a řadam i obloukovitě stočenými 
h liněným i rouram i spojených turilů , až 
na  konec spojí se v společném, třem i 
h rd ly  opatřeném  turilu , z něhož vystu 
pu jí do kondensační věže. Jednotlivé tu- 
rily  jsou na s tranách  k sobě obrácených 
opatřeny nátrubky, v nichž jsou pomocí 
kaučukových zátek upevněny skleněné 
trubice, k terým i jednotlivé tu r i ly  jsou 
mezi sebou spojeny. Na spodní části 
každého tu rilu  nachází se další otvor, 
do něhož lze vložiti stáčecí kohout. Kon
densační věž sk ládá  se z 12 hliněných, 
1 m dlouhých a stejně širokých h rd lo 
vých rour, stojících n a  pískovcovém ba l
vanu, k terý  je uprostřed  miskovitě vy
hlouben a opatřen výpustným  kohoutem. 
Roury jsou na hrd le  i na  okra ji u těs 
něny  tm elem  z d eh tu  a hlíny. Na n e j 
níže se nacházející rouře  b, do níž po 
s tran n ím  hrdlem  vstupu je  z posledního 
tu r i lu  vycházející plyn, leží otvorem 
opatřená  h liněná  deska, n a  níž jsou n a 
stavěny kam eninové m isky  do poloviny 
nebo až do vyšky věže, kdežto hořejší 
část věže je vyplněna velkým i kusy koku. 
Poslední prsiten, z něhož po straně  
plyny vystupují a odvádějí se ke ko
m ínu, jest nahoře p ř ik ry t  víkem, jehož 
souměrně rozložené, zvonovitými uzá 
věrkam i přiklopené otvory skrápějí se 
vodu pomocí vodního kola Segnerova. Ve 
věži stékající voda s týká  se n a  velké 
ploše náplně dokonale s vystupujícím i 
plyny a rozpouští v sobě v n ich  obsaže
ný chlorovodík, jenž se v ní postupně 
hromadí. Dole z pískovcového balvanu 
vytékající kys. o konc. asi 8° Bé pro téká 
skleněnou nádobou H (v níž se nachází 
areom etr za účelem snadné a ustavičné 
kontroly průběhu  kondensace) a  pak  obě
ma řadam i turilí ve sm ěru opačném 
než současně turily  postupující páry  
kys. solné, které se ji -částečně absorbují, 
takže tato vytéká z posledního tu rilu  
s konc. asi 20—22° Bé, kdežto plyny ab
sorbujíce se více a více odevzdávají 
v sobě obsažený chlorovodík proti nim  
tekoucí zředěné kys. solné tak  dlouho, 
až tato dosáhne v jednotlivých turilech 
panující teplotě odpovídající m axim álně 
možné koncentrace. Podobné se zpracují 
p lyny vystupující z pece kalcinovací. 
Je-li tato  pecí plam ennou, neposkytují 
plyny z ní vystupujíc í kys. solnou pro 
obchod dostatečně čistou.

IV. V ý r o b a  k y s .  d u s i č n é ,  a) Roz
kladem  dusičnanů kys. sírovou. Obyčejně 
se používá dusičnanu  sodného (čilského 
ledku), jenž se zahřívá s nadbytečnou 
kys. sírovou, p ři čemž m imo kys. dusič
nou vzniká směs neu trá ln ího  a kyselého 
s íranu  sodného. Používá se několika způ
sobů. P ři Valentinově pochodu (p. va
kuový) zahřívání, jakož i kondensace 
provádí se ve vakuu  (obr. 12). Retorta A 
je opa třena  víkem B, jehož nástavec G 
jest spojen s turilem  D (opatřeným  ko
houtem  E pro vpouštění vzduchu), 
v němž se sráží pěna. K této jsou p ř i 
pojeny vedle sebe 2 chladicí hadice F 
(na obr. pouze jedna  viditelná), které se 
pak spojují v jedinou hadici G. Plyny 
postupují pak  do tu rilů  H, J, K; k po
hlednímu jest připojen zpětný chladič L 
a pak  několik (asi 15) m alých tu rilů  M, 
naplněných absorbující kapalinou  k za
chycování p a r  kyseliny. V vede k p u m 
pě. — b) Z dusíku vzdušného, Q* níže 
odstavec VII.

V. V ý r o b a  s o d y .  a) Metoda Leblan- 
cova. Směs vápence, s íranu  a uh lí taví 
se ve velké, otáčivé, t. zv. revolverové 
peci, k te rá  se vy táp í p lam eny šlehající
mi dutinou, k te rá  prochází pecí její po
délnou osou (obr. 13 a 14). P lam eny tvoří 
se v peci a), jejíž výstupní otvor, jakož 
i otvor regenerátoru  (vzdušný zahřivač, 
obr. 13 napravo) pomocí kruhových  p ř í 
rub připo ju je  se k přís lušném u otvoru 
na  zák ladnách  sodového válce c). Odsud 
vchází p lam en do p rašné  kom ory g) a 
prochází pak  kaná ly  pod pánvemi, k te 
ré slouží k odpařování roztoku surové 
sody. Pec otáčí se m echanicky pomocí 
ozubeného kola e), které se zapíná a  vy
p íná  ručním  kolem h); otáčivá pec spo
čívá svými pásy n a  kolečkách d) tak  vy
soko, že se pod ni může vsunouti železný 
valník, do něhož se vypouští hotová tave- 
nina. Směs přip ravená  k tavení dopra
vuje se k peci po kolejnicích um ístěných 
nad pecí. Pec plní a  vyprázdňuje  se otvo
rem n a  p lášti válce, k terý  během tavení 
jest těsně uzavřen. V jedné revolverové 
peci lze za  24 hod. zpracovati 27 t  s íranu  
sodného s příslušným  m nožstvím  vápen
ce a uhlí; dvěma takovým i pecemi lze za 
rok vyrobili 10.000 t. sody. — b) Metoda 
Solvayova (ammoniakový proces sodový). 
Do koncentrovaného roztoku kam enné 
soli uvádí se am m oniak  a  vzniklý roztok 
sytí se pak kysličníkem uhličitým  ve 
zvláštních věžích, při čemž sráží se ky 
selý uh lič itan  sodný. Solvayova věž (obr. 
15), k te rá  nyní jest opa třena  vnitřn ím  
chlazením a rozdělena aspoň v 15 odděle
ní, plní se am m oniakáln í solankou a 
uvádí se pak  do ní kysličník uhličitý
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(plyn z vápenek) rourou, připojenou 
k věži asi v poloviční výšce. Dokonalé 
smíšení uváděného plynu s obsahem 
věže umožňují ve věži se nalézající zvo
ny a  síta. Srážející se kyselý uhličitan 
sodný převede se v norm ální (sodu) za
hříváním  na  pánvích. — c) Eléktrolysí, 
Ch přílohu „Elektrochemie".

VI. V ý r o b a  c h l o r o v é h o  v á p n a .  
Používá se otáčivých pecí, na  př. pecí 
chem. továrny Rhenania  (obr. 16). P ř í 
stroj, k terý  se sk ládá  nově z šesti (na 
obr. čtyř-) šroubovým m ichadlem opa
třených rour, plní se shora násypkou E 
hydroxydem vápenatým ; vzduchem zře
děný chlor (vyrobený n a  př. Deacono- 
vým procesem) uvádí se zdola trubicí K, 
takže obě látky postupují v p řístro ji 
proti sobě a chlorem značně již nasyce
né vápno setkává se dole s čerstvým 
chlorem, kdežto nahoře unikající plyny 
stékávají se zde s čerstvým vápnem. Tím 
jednak získává se chlorové vápno chlo
rem  dobře nasycené, jednak dociluje se 
dokonalého využitkování chloru. Hotové 
chlorové vápno padá  rourou I přímo 
do podložené nádoby. Šestirourovým p ř í 
s trojem lze za 24 hod. vyrobiti 1000—1100 
kg chlorového vápna, o* bělicí louhy.

VII. Z u ž i t k o v á n í  v z d u š n é h o  
d u s í k u ,  a) Výroba kys. dusičné meto
dou Birkeland-Eydeovou. Spočívá na 
synthetickém účinku elektrického oblou
ku, k terý  jest vytvořen s třídavým  prou 
dem o vysokém napětí ve vysoké, úzké 
peci z ohnivzdorné hlíny v poli silného 
elektromagnetu. Obr. 17 představuje  p rů 
řez takové pece: p), p) jsou póly elektro
magnetu, kolmo n a  ně zasahují do pece 
elektrody elektrického oblouku. Vlastní 
pec sk ládá  se z úzkého vnitřního prosto
ru, v němž se oblouk vlivem m agnetické
ho pole rozšiřuje v podobě ohnivého ko
touče a  probíhá reakce, a z prostoru, 
k terý  se rozkládá v podobě pláště kolem 
onoho vnitřního prostoru, a  jest s  ním  
spojen podélnými otvory, jimiž z vnější
ho prostoru proudí vzduch do vnitřního, 
reakčního prostoru. V oblouku sloučí se 
část vzdušného dusíku (asi 2%) s kyslí
kem na kysličník dusnatý  NO a veškeré 
plyny vedou se pak zvláštním potrubím  
do prostorných chladicích komor, kdež 
kysličník dusnatý  sloučí se s kyslíkem, 
ve směsi ještě obsaženým, na kysličník 
dusičitý NO2. Postup plynů jest na  obr. 
znázorněn šipkami. Vychladlé plyny ve
dou se pak do absorpčních věží, v nichž 
kysličník dusičitý sloučí se s vodou na 
kyselinu dusičnou a dusitou. Kyselina 
dusitá  rozkládá se však hlavně v prvních 
věžích, kdež koncentrace roztoku jest 
největší, n a  kyselinu dusičnou a  kyslič

n ík  dusnatý, k terý  s p řítom ným  kyslí
kem  slučuje se na  kysličník dusičitý, 
jenž reaguje opět s  vodou atd. Poměrné 
množství kys. dusité jest největší v po
slední věži, kdež se tato nei^tralisuje 
mlékem vápenným  nebo alkalickým  lou
hem, při čemž ovšem současně vzniká 
něco dusičnanů. Popsané zařízení je 
v provozu v Rotoddenu v Norsku; obr. 
18 představuje  jednu z tam  používaných 
pecí. Taková pec vyžaduje energii asi 
500 kilow attů a  může při této spotřebě 
produkovati za 24 hod. asi 1350 kg kys. 
dusičné ve formě dusičnanu vápenatého, 
z něhož lze připraviti bud  volnou kys. 
dusičnou nebo jiné dusičnany. Výroba 
se vyplácí pouze tam, kde je k disposici 
laciná elektrická energie, n a  př. v Nor
sku (z čehož norský ledek pro dusičnan 
draselný, p řipravený ze vzduchu).

b) Výroba n itr idu  vápenatého (obr. 19). 
Vápno a kok staví se v elektrické peci 
na  karb id  vápenatý. Rozmělněný karbid 
zahřeje se asi n a  1000° a působí n a  něj 
dusíkem  (získaným zkapalněním  vzdu
chu; proces Caro-Frankův). Protože re
akce jest exothermická, jakm ile reakce 
začne probíhati, není třeba dále již tak 
intensivně zahřívati. Sestavení jednotli
vých přístro jů  jest patrno z obr. Z k a r 
bidu vápenatého dusíkem  vzniká kal- 
ciumkyanamid, k terý  se buď přím o zu
žitkuje jako hnojivo anebo pod tlakem  
rozloží se vodní parou, při čemž se uvol
ní am moniak, k terý  pak  slouží k p ř íp ra 
vě am m onných solí nebo se zoxyduje na 
kys. dusičnou.

c) Výroba am m oniaku metodou Haber- 
Boschovou. Směs plynného dusíku a vo
d íku pod tlakem  až 200 atm. zahřeje se 
asi na  500—600°, při čemž nas tává  slu 
čování. Potřebné plyny získávají se ze 
vzduchu a  vody v generátorech, v nichž 
žhne kok. Dusíkem bohatý generátorový 
plyn získá se vedením vzduchu žhoucím 
kokem; vodíkem bohatý vodní plyn získá 
se vedením vodních pa r  žhoucím kokem, 
přes nějž se vede občas vodních pa r pro 
stý vzduch, aby vodními param i poně
kud uhašený žá r  koku v peci byl vzdu
chem opět obnoven. Oba plyny se sm í
chají a vedou pak  do kontak tn í pece, 
v níž se odstraní škodlivý kysličník uhel
na tý  oxydací v kysličník uhličitý, n a 
čež veškerý kysličník uhličitý odstraní se 
stlačením  na  25 atm. a  promytím , při 
čemž se odstraní též jiné znečišťující 
součásti. Vyčištěná směs stlačí se pak 
asi n a  200 atm. a vede do katalysátoru  
(až 12 m vysoký, Q* obr. 20). Velká oce
lová roura  A jest uzavřena ocelovým ví
kem  B. K ontaktní hm ota (železo s u rč i
tým i přísadami) je obklopena isolující
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vrstvou, mezi níž a  vnější stěnou zůstá 
vá volný prostor k chlazení vzduchem. 
K atalysátor jest třeba  pouze předehřáli, 
později reakční teplo samo postačuje 
k udržování teploty na  potřebné výši. 
Vedle katalytického přístro je stojí 2 ch la 
dicí přístro je Gi a  Gs, obsahující po 14 
rourách, v nichž se plyny prošlé kata- 
lysátorem  ochladí a  am m oniak  rozpustí 
ve vodě. Získá se 25% roztok am m onia- 
ku, z něhož se am m oniak  vypudí varem, 
ochladí a vede do velkých plynojemů. 
Zužitkuje se k p řípravě  am m onných solí 
nebo se okysličí n a  kys. dusičnou.

VIII. D e s t i l a c e  k a m e n o u h e l -  
n ó h o  d e h t u .  P řed  destilací zbaví se

dehet vody a filtrací m alých  uhelných 
částic. Destilace většinou provádí se 
v p řístro jích  z ku jného  železa; obr. 21 
představuje  destilační kotel pro 25 t 
s k lenutým  dnem. S počátku nu tno  
chladiti, později m usí býti chladící voda 
poněkud teplejší, aby méně těkavé pro 
duk ty  neusazovaiy se již v chladicí h a 
dici a ji neucpávaly. Kotel jest spojen 
s chladicí hadicí, tato pak  se zařízením  
pro rozvádění jednotlivých destilačních 
produktů . 25 t dehtu  nutno destilovati 
asi 46 hod., z čehož na  výstřelek připadá  
asi 30 hod., na  lehký olej 2 hod., na  kar- 
bolový olej 3 hod., na  kreosotový olej 
7 hod., n a  antracenový olej 4 hod. Často
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destilace provádí se za sníženého tlaku, 
při k terém  lze jednotlivé destiláty lépe 
od sebe odděliti. Používá se též přístrojů 
pro nepřetržitou destilaci kam enouhel
ného dehtu. Takto získané p rodukty  se 
dělí dále: výstřelek a lehký olej frakcio- 
novanou destilací (obr. 22). Destilační 
kotel a zahřívá se spirálou b, do níž 
se přivádí pára  trubicí d. Kotel plní se 
trubicí h; zbytek vypouští se kohoutem 
i, destilační produkty  unikají trubicí k. 
Nechceme-li unikající páry  dále děliti, 
pouštíme je kohoutem 1 přímo do n á 
doby v, v níž se sráží param i stržené 
kapičky kapaliny, dále do hadice w a 
zkapalněné vypouštíme je do podstave
ných nádob otvorem u. Chladící voda 
proudí od x směrem k y. Chceme-li od z 
kotle unikajících p lynů odděliti části 
méně těkavé, na  př. při zpracování leh
kého oleje odděliti benzol od toluolu, 
zavřeme 1 a otevřeme m, takže páry  vni
kají do n. Pomocí parn ího  kohoutu s lze 
udržovati vodu v o na  takové teplotě, že 
v n zkapalní se pouze nesnadněji tě
kavé látky, kdežto těkavější postupují 
v podobě par dále, aby se srazily až 
v hadici w. Mimo jiné (chemické) rafi- 
nační metody, lze z kam enouhelného 
dehtu získati chem. čisté slouč. několika
násobnou rektifikací v kolonových p ř í 
strojích, podobných oněm, jichž se po
užívá při rafinaci lihu. Pozoruhodný 
jest nepřetržitě pracující přístroj, k te 
rým  lze oddestilovati dehet bez odssá- 
vání až na  křehkou sm ůlu (obr. 23). 
Z vysoko položené nádrže H. kterou lze 
zahřívati, stéká surový dehet n ep ře tr 
žitě od destilační kolony A, m usí však 
projiti nejdříve předhřivačem  D (zahří
vaným  výfukovými plyny) a odvodňova- 
cím přístrojem  B. V B sráží se s vodou 
též něco benzolu. K destilaci potřebné 
teplo dodává topné těleso C, zahřívané 
vodní parou, k te rá  vstupuje  u n. čá s t  
použité páry  uvolňuje se ventilem o a 
(asi 150° horká), vpouští se u p do A, 
kdež usnadňuje  destilaci dehtu. Do F 
stéká polotěžký olej (olej dehtový); 
zbytek pa r  sráží se v chladiči E a posky
tuje lehký kondensát, složený z vody a 
benzolu, jenž vytéká u g. U c vytéká 
horká m ěkká smůla. Používá se též slo
žitějších p řís tro jů  tohoto druhu, které 
poskytují pak více frakcí.

IX. V ý r o b a  f o r m a l d e h y d u .  
Směs m ethanolu (dřevěného lihu) a 
vzduchu vede se silně zah řá tým  kata- 
lysátorem, v němž kontak tn í látkou 
jest měcT. V F. H. Meyerově sestavě pro 
výrobu formaldehydu (obr. 24) znam ená 
1 kompresor, jímž se vhání vzduch do

větrn íku  2. Z reservoiru 3 stéká metha- 
nol do zahřívaného karburačn ího  p ř í 
stroje 4. Vzduch proudí zde, zahřívaje se 
současně, proti shora v tenkém  proudu 
vtékajícím u methanolu. Zde vznikající 
konstan tn í směs vzduchu a  lihových p a r  
vstupuje do oxydačního tělesa 5, v němž 
prochází směs rozežhavenými měděnými 
trubicemi. Nastává zde oxydace m etha 
nolu ve formaldehyd. Z 5 vystupující 
sm ěs plynů a  pa r  vstupuje do dělicího 
přístroje 6, kdež se směs dělí na form al
dehyd (40% obchodní produkt), páry  ne- 
okysličeného m ethanolu a dusík. Form al
dehyd stéká do 8, kdežto páry  m etha 
nolu vstupují do chladiče 7, kdež se 
zkondensuje většina methanolových par, 
odkud m ethanol již jako kapa lina  stéká 
do reservoiru 12 a pak pum pou přehán í 
se opět do 3. Ze 7 vystupující dusík pro 
chází promývačem 9, kdež se zbaví po
sledních stop methanolu. Tento zředěný 
roztok m ethanolu koncentruje se v rek- 
tifikačním  přístroji 10. Koncentrované 
lihové páry  kondensují se v chladiči 11 
a vedou pak do reservoiru 3.

X. V ý r o b a  a l k y l e s t e r ů  m a s t 
n ý c h  k y s e l i n .  Tyto ovocnou vůní se 
vyznačující slouč., které jsou velmi dů 
ležité pro p řípravu  voňavek a essencí, 
p řip ravu jí se působením alkoholů na 
ekvivalentní množství příslušné kyse
liny. Jelikož při této neutralisaci vzniká 
vždy voda, která  tvoření esteru zdržuje, 
jest nutno k reakční směsi p řida ti ně
jakou látku, k terá  by ub íra la  vznikající 
vodu: používá se konc. kys. sírové. Obr. 
25. představuje zařízení pro výrobu 
ethylesteru kys. octové. Do kolonovým 
nástavcem  B opatřeného destilačního 
kotle A vnese se stejné objemové množ
ství kys. sírové a alkoholu, směs zahřeje 
se na  130—140° a připouští se pak k ní 
pom alým  proudem  směs stejných obje
m ů  93% kys. octové a  alkoholu. Teplota 
udržuje se při tom na  nezměněné výši. 
Z kotle unikají páry  esteru, kys. octové 
a alkoholu, které částečně dělí se v ko
loně B, zbavují se kyseliny ve zvláštní 
nádobě C a přicházejí pak  do chladiče 
D. Kondensát stéká do míchadly opatře 
ných ležatých jím ačů E, v nichž surový 
ester prom ýváním  s vodou a j. zbavuje 
se alkoholu a j., též kyseliny, nestalo-li 
se tak  již dříve. Kyseliny a vláhy zba
vený ester se ještě v podobných p ř ís tro 
jích rektifikuje.

XI. P ř í p r a v a  a z o b a r v i v a  a 
j e h o  s l o ž e k .  Zde připojené obr. podle 
kreseb firm y L. Cassela et Co., F rank  
furt n. M., znázorňují provoz v továrně 
pro výrobu org. barviv. Obr. 26 p řed 



Chem. průmysl 281 Chemie

stavuje zařízení pro výrobu /ž-naftolu 
(O* natfol). Naftalín zahřívá  se s konc. 
kys. sírovou v litinovém, m íchadly  opa
třeném  kotli a bezprostředně p lam enem  
a převádí se tím  v kys. £-naftalin-sul- 
fonovou C10H7SO3H. Sm ícháním  s váp 
nem, potom se sodou, získá se /?-naftalin- 
sulfonan sodný, k terý  po zředění vodou 
v podobě málo rozpustné soli usadí se 
v dřevěné pu tně b a  ve filtračním  lisu d 
zbaví se matečného louhu. M ontejusem 
c přehán í se k ap a lin a  z pu tny  b do lisu 
d. V sušárně  e zbaví se výrobek adsor
bované kyseliny, rozmělní v m lýně f, 
načež tavením  s hydroxydem  sodným 
v litinovém kotli g převede se v /?-nafto- 
lát sodný. Z )tf-naftolátu a siřič itanu  sod
ného se skládající taven ina  rozpouští se 
v i a přesytí kyselinou z nádob h; při 
tom uvolní se kysličník siřičitý, k terý  
un iká  kom ínem  k. Sražený /S-naftol p ře 
žene se pomocí pum py  1 do filtračního 
lisu m, kdež se promyje. Obr. 27. zná 
zorňuje výrobu kys. sulfanilové (O*), 
d ruhé  složky ^-naftolové oranže. V pánvi 
n smísí se anilin  dokonale se slabě dý- 
m avou kys. sírovou a směs v m iskách o 
v peci p rouram i q zahřívá  se asi na  
180° tak dlouho, až vodou zředěný vzo
rek hydroxydem  sodným nevylučuje 
anilinu. Sloučení obou složek, /J-naftolu 
a kys. sulfanilové, n a  barvivo ^-naftolo- 
vou oranž, provede se obvyklým způso
bem přes d iazolátku (Q* diazosloučeniny); 
obyč. užívá se k tom u zařízení asi jako 
n a  obr. 28. Diazotace provádí se v putně 
r, k te rá  je opa třena  m íchadlem ; získaný 
p roduk t mísí se s a lkalickým  roztokem 
^-naftolu v putně s. Vyloučená /i-nafto- 
lová oranž p řehán í se pum pou t do fil
tračního lisu u.

Velmi důležitá jes t p ř íp rav a  umělých 
léků a desinfekčních prostředků. Pokud 
se jedná o tyto, s tarš í prostředky, jako 
kys. karbolová a chlorové vápno, jsou 
úplně zatlačeny kresoly, formaldehy- 
dem, chloraminem, peroxydem vodíku 
atd. Z um ělých léků budiž uveden pouze 
chloroform, jodoform, kys. salicylová, 
salol, antipyrim, fenacetin, veronal a  sal- 
varsan ; skvělým úspěchem  vědeckého 
badání jest Němci objevený germ anin  
(Bayer 205). — Stejně důležitá je isolace 
alkaloidů z rostlin jako chininu, morfi- 
nu, atropinu, kokainu, z nichž se p ř ip ra 
vují různé deriváty, k teré svým účinkem  
jsou buď silnější nebo slabší anebo svým 
vedlejším účinkem  m éně jedovaté. S tou 
pá  též důležitost sérových a ústro jných 
p repa rá tů  a pravděpodobně stoupne též 
důležitost p rep a rá tů  fermentových. Vel
kých úspěchů dosáhla  p říp rava  éteric-

kých olejů a isolace nebo um ělá p ř í 
p rava  vonných látek (vanillin, nerolin, 
safrol, eugenol, anethol, terpineol, ku- 
m arin , jonon, piperonal, um ělé pižmo, 
umělý ka fr  atd.) a s úspěchem pokra 
čuje napodobení nesm írně složitých do
konalých vonných látek, obsažených 
v květech.

Velmi rozsáhlá jest p ř íp rav a  fotogra
fických potřeb (emulse desek, papíry, 
vývojky, ustalovače, zesilovací, zeslabo- 
vací a tónovací směsi atd.). — Neméně 
důležitá jest výroba třaskavin , z níž se 
vyvinula  (pru la ika  podivným  způso
bem) výroba umělého hedvábí, cellu- 
loidu a cellonu. Dále dlužno se zmíniti 
o um ělých sladivech, kdežto výroba um ě
lého kaučuku  m á dosud význam  pouze 
vědecký. — Ve výrobě mýdel a svíček 
setkávám e se ještě s četnými m alým i 
závody, ačkoliv výroba i zde postupně 
přechází na  velkozávody. Podobně jest 
tomu při výrobě laků, kdežto výroba 
klihu přešla  již úplně n a  velkozávody. 
V prům yslu  tukovém  znam ená hydro- 
genisační tvrzení tu k ů  i národohospo
dářsky  velmi důležitý pokrok.

O jiných odvětvích chem. prům yslu  
jako o prům yslu  po trav inářském  a kvas
ném, barv ířstv í a tisku látek, koželuž- 
ství aitd. nu tno  zde učiniti pouze zmínku. 
O důležitých chem. pochodech, používa
ných v prům yslu , viz nahoře, jinak  jed
notlivá hesla.

Dějiny: Mnohá p rům yslová odvětví, 
k te rá  se dnes počítají k chem. prům yslu, 
svým počátkem  sahají až do dávného 
starověku, n a  př. koželužství a b a rv íř 
ství, dobývání kovů a  slitin, h rnčířstv í 
a sklářství, dále p ř íp rav a  poživatin 
(kvašením), jakož i léků a jedů. Větší 
výzinam pro vývoj chem. prům yslu  m ají 
práce Arabů, přes to, že byly to pouze 
experim entální počátky a výroba v m a 
lém, výroba čistě řemeslnická. Chem. 
p rům ysl začal se úspěšně vyvíjeti, když 
byla poznána podsta ta  hoření, vynalezen 
parn í stroj a začalo se ve velkém použí- 
vati kam enného uhlí. Teprve koncem 
XVIII. st. vzniklo p rvn í odvětví chem. 
p rům yslu  v dnešním  slova smyslu: byla 
to výroba sody metodou Leblancovou 
(1791). Po ní následovala  výroba chloro
vého vápna  a zdokonalení výroby kys. 
sírové. — Ve stol. XVIII. vývoj chem. 
p rům yslu  jest velmi pestrý. Viz o tom 
jednotlivá odvětví chem. prům yslu.

Chemie, n a u k a  o v lastnostech látky, 
n au k a  o hmotě. Učí, z kterých jedno
dušších látek hm ota  se skládá, jakým  
způsobem dá se v tyto látkově růziné 
součásrti rozložití, rozděliti, rozloučiti
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(z čehož lučba, analysa), a jakým  způ
sobem dá se z těchto jednodušších látek 
opět složití (synthesa). Leží-li železo n a  
vzduchu, jehož kyslík vyznačuje se 
k němu chem. příbuzností (a*), probíhá 
chem. pochod: železo p řijím á ze vzduchu 
kyslík, vzniká za p ř írůstku  na váze rez. 
Vzniklá chem. slouč. nejeví spec. v last
ností p rvků  (železa a kyslíku), z nichž 
vznikla. Zahříváme-li teď tuto rez 
v proudu vodíku, z tra tí tolik na  váze,
0 kolik vzrostla předtím  váha  železa. 
Rez se při tom přem ění opět v železo: 
podlehne chem. rozkladu. Z rezu uvol
něný kyslík váže se na  vodík, čímž vzni
ká voda. Naopak voda v podobě páry 
může býti rozžhaveným železem opět 
rozložena, při čemž zvratnou reakcí 
(Pa chem. pochody) vzniká opět rez. Ch. 
zabývá se vyšetřováním takovýchto po
chodů .— Rozdělení chemie můžeme pro- 
vésti s různého hlediska, p ři čemž jed
notlivé podrobnosti dostanou se k sobě 
nebo budou za řáděny do různých oddě
lení. Proti chemii čisté (obecné a spe
cielní) stojí chemie užitá (aplikovaná).

I. C h e m i e  č i s t á ,  a) Ch. obecná. 
Ch. analytická (Pa analysa) vyšetřuje 
složení látek po stránce kvalitativní
1 kvantitativní. Její výsledky potvrzuje 
a rozšiřuje ch. syntetická, k terá  se za 
bývá přípravou chem. slouč. a tvoří po 
řád nové. Vyšetřila-li ch. specielní, p rak 
tická nebo experimentální pozorováním 
nebo experimentem vlastnosti látek ja 
kož i jejich přeměny, mohou býti vztahy 
mezi vlastnostmi různých výskytových 
forem hm oty zpracovány m atematicky, 
což může vésti k novým objevům. Úko
lem teoretické nebo obecné ch. je tedy 
vyhledávati společné, obecné zákony 
různých chem. dějů. Skládá se z chem. 
statiky, k terá  se zabývá jednotlivými 
látkam i o sobě, a z chem. dynamiky, 
k terá  vyšetřuje vzájemné vztahy látek, 
chemická příbuznost (afinitu), reakční 
rychlosti a rovnovážné stavy chem.; 
třeli část hledá vztahy mezi vlastnostmi 
a složením (konstitucí). Fysikální ch. 
zkoumá zjevy, k teré tvoří přechod mezi 
ch. a fysikou, vztahy mezi fys. a chem. 
vlastnostm i těles. Kolloidní ch. pojed
nává o kolloidních lá tkách (P* kolloidy); 
souvisí s kapilární ch. (p*). Thermo- 
chemie zabývá se tepelným  zabarvením  
chem. reakcí. Elektrochemie pojednává 
o chem. přem ěnách způsobených elek
trickým proudem  a o vlivu elektrických 
vlastností na  chem. děje; opírá se 
o teorii iontovou a elektronovou. Mag- 
netochemie zabývá se vztahy mezi m ag
netickými vlastnostmi a chem. povahou

látky, k teré mohou býti užitečný pro 
analysi. Fotochemie vyšetřuje světlem 
způsobené chem. měny.

b) Specielní ch. Povrchním  pozorová
ním se jevící rozdíl mezi těly živými a 
neživými vedl k rozdělení specielní ch. 
na ch. organickou a anorganickou. Ch. 
anorganická pojednává o vlastnostech a 
přem ěnách látek, které jsou podstatou 
hmoty neživé. Organická chemie v už
ším slova smyslu pojednává o látkách, 
z nichž se skládá tělo rostlinné a živo
čišné. Dříve mělo se za to, že takové 
lá tky mohou vznikati pouze v organis
mech, až r. 1828 podařilo se Wóhlerovi 
připraviti močovinu synteticky z prvků. 
Od té doby byl připraven velký počet 
organických slouč. synteticky z lártek 
anorganických, v poslední době n a  př. 
vanillin, indigo, kaučuk, kafr a j. Též 
pokusy o přípravu jiných důležitých 
látek organických jako bílkovin a cukrů 
jsou slibné. Mimo to byly připraveny 
četné organické lá tky  a slouč. uhlíku, 
které v přírodě nalezeny nebyly. Ch. or
ganická s ta la  se tím  obecně chemií slouč. 
uhlíku.

II. U ž i t á  c h e m i e .  Použije-li se 
výsledků chem. badání v jiném  oboru 
vědy nebo v technické praxi, čistá ch. 
s tává  se chemií užitou (aplikovanou), 
Ch. m ineralogická pojednává o složení 
a vlastnostech nerostů, o jejich vzniku a 
přem ěnách v přírodě a o jejich umělé 
přípravě. Značných pokroků bylo docí
leno v geologii, když k výkladu geolo
gických přeměn začalo se používati 
chemie (ch. geologická). Spektráln í ch-í 
lze zkoum ati složení nebeských těles. 
Botanická ch. pojednává o slouč., obsa
žených v rostlinstvu a vyšetřuje jich 
vznik a přeměny. Ch. zemědělská (Q*) 
zabývá se vztahy rostlinstva k půdě a 
jest základem moderního racionálního 
zemědělství. Zoologická ch. poučuje 
mimo jiné na  př. o racionální výživě do
mácích zvířat; snaží se vykládati ně
které životní zjevy na  základě chem. 
vlastností látek. Poznatky, získané v bio
chemii (botanická a zoologická ch.) a 
v ch-i fysiologické, jsou základem  diae- 
tetiky a ošetřování lidí a zvířat, zjistila-li 
ch. patologická chorobné pochody. Ch. 
farm aceutická získává z látek bylin 
ných a živočišných spolehlivá léčiva, 
z nichž některá  (na př. alkaloidy, ad re 
nalin) p řiprav ila  (ch. farmakologická) 
též synteticky a mimo to připrav ila  
řadu  léčiv v přírodě nenalezených (pro
středky anaestetické, uspávači, proti 
zimnici a příjici). Mikrochemie používá 
reagencií, jimiž se mikroskopické pre-
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pa řá ty  charak teris ticky  zabarvují a 
um ožňuje tím  rozlišení morfologických 
částí, poučuje o použití m ikroskopické 
krystalisace v analysi, o složení hornin 
a s tru k tu ře  kovů (metallografie). — 
Technika, v dobách nejstarších  odkáza
ná  -na nejprim itivnější zkoušení ch-í 
technickou, úplně změnila tvářnost. Ob
chodní ch. podporuje techniku zkoum á
n ím  a hodnocením  surových a koneč
ných produktů , chemicko-analytickým 
zkoum áním  čelí padělání a odhaluje 
podvody s t. zv. ta jným i prostředky. Zde 
začíná též oblast soudní ch., k te rá  do
kazuje jedy, krev, sperm a atd., zjišťuje 
padělané listiny, odhaliije pravou pod
s ta tu  zboží a pod. — Chemik potřebuje 
ke své práci početná zařízení; jsou to 
skleněné, porculánové, křem enné nebo 
kovové nádoby jako kádinky, mísy, vá l
ce, nálevky, baňky, zkoumavky, křivule 
přímé i ohnuté, absorbujícím i lá tkam i 
(na př. chloridem vápenatým ) naplněné 
trubice, exsikátory, dále přístro je  pro 
vývoj p lynů (Kippovy přístroje), aspi- 
rátory, vzduchové pumpy, autoklávy, 
tyglíky, tavící a žíhací pece, písečné, 
vodní, kovové a vzdušné lázně, zahřívací 
přístroje, dmychavky, kleště, třecí m is
ky, birety, pipety atd., v p rvní řadě  ale 
váhy, jimiž do některcýh  pokusů zavádí 
se jis to ta  a  některé  vztahy teprve po
mocí vah mohou býti odhaleny. Chemik 
koná své pokusy v chem. laboratoři La
boratoře, posluchárny, sbírky a knihovny 
dohrom ady, zejm éna n a  vysokých ško
lách, tvoří chem. ústavy.

D ě j i n y  c h e m i e .  Nepochybně již 
velmi dávno byly u všech ku ltu rn ích  
národů  prováděny chem. operace jako 
pálení vápna, těžení mědi, bronzu, že
leza a antim onu, barvení mořenou, indi
gem a purpurem . Též různé jedy, léky a 
m asti „rány vysušu jíc í“ byly znám y již 
v dobách nejstarších. Zdá se, že v Egyptě 
byly učiněny prvé pokusy o srovnání 
chem. poznatků  a konány pokusy způ
sobem takovým, že lze zde m luviti již 
o jakési chem. vědě. Záznam y chem. po
zna tků  staroegyptských kněží a  jich po
kračovatelů  byly zničeny spolu s a lexan 
drijskou knihovnou, přesto však některé 
ta jné vědomosti pronikly  k Arabům. 
Název scientia chim ae uvádí již Julius 
F irm icus M atennus (konec st. 3. nebo 
začátek st. 4.). Egyptské slovo chemi je 
s ta rým  názvem  Egyptu, vztahující se na 
jeho černou půdu, znam ená ale též čer
nou zornici oční, symbol tem na a ta jna. 
Chemie je tedy původně egyptská nebo 
ta jn á  věda, k te rá  i později byla nazývá
na  ta jným  nebo černým  um ěním . A ra 

bové připojili k je jím u názvu člen 
al (Q* alchymie); slovo al-kim ija zna 
menalo pak kapalnou látku, k te rá  se 
měla vyznačovati schopností přeměňo- 
vati (transm utovati) kovy neušlechtilé  
v ušlechtilé.

Chemie původně vyvíjela se pod vli
vem učení Em pedoklova a Aristotelova, 
z nichž první vycházel z učení indické
ho. Podle A ristotela podstatou všech věcí 
jest p ra lá tk a  (materie). Tato je u všech 
těl tatáž, sam a o sobě nem á žádných 
vlastnosti, žádného tvaru . Jest však 
vždy obdařena dvěm a ze čtyř základ- 
nich vlastností nebo p ro tik ladů  (teplo, 
chlad, sucho a vlhko), čímž vznikají 
č tyři živly čili elementy: oheň, voda, 
země a  vzduch (viz obr.), které jsou tak-

oheň

to allotropiemi p ra lá tk y  a výměnou 
vlastností mohou se vzájem ně přeměňo- 
vati. V zájem ná p řem ěna látek vedle 
p á trán í  po „m ateria  p r im a“ (Q* alchy
mie) byla následkem  tohoto učení h lav 
ním cílem chem. badán í v st. 7.—16. Ze
jm éna hojně se konaly pokusy o přem ě
nu neušlechtilých kovů ve zlato, k če
muž svádělo i to, že zlato dalo se získati 
z mosazově lesklého kyzu železného. 
Z chem iků této doby vynikl hlavně a rab 
ský lékař Geber (Džabir-al-Kufi), jenž 
žil v 9. stol. v Kufě. Popsal chemické a 
hu tnické pece, znal zkoušení z lata a s tř í 
bra, různé soli, soudný louh, sírné m lé
ko a připrav il cinobr, dým avou kyselinu 
sírovou, kyselinu dusičnou a lučavku 
královskou. A lbertus Magnus (1193— 
1280) zlepšil chem. pracovní metody, p ř i 
pravil arsen, znal m in ium  a j. a popsal 
též způsob příp ravy  střelného prachu, 
podle kterého již v 6. stol. v Byzanci
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(kamž jeho znal-ost p ronikla  asi z Číny) 
byl připravován „řecký oheň“ z ledku 
(čínská sůl), síry a uhlí. Se střelným 
prachem  zabýval se Roger Bacon (1214 
—1294), jenž znal burel. A rnoldus Villa- 
novanus používal chem. p ř íp ravků  jako 
léků. Aristotelovo učení pracem i alchy
m istů  se (poněkud vyhranilo. Za hlavní 
součást kovů pokládali tito síru  a rtuť, 
k nimž později jako třetí součást přisto- 
p ila  sůl. Tyto součásti nebyly u alchy
m istů  totožný se sírou, r tu tí  a solí v ob
vyklém slova smyslu, nýbrž jejich pod
sta tou byly Aristotelovy živly. Od st. 16. 
až do konce st. 17. chemie bylo používá
no kromě pokusů o trasm utaci kovů též 
k účelům lékařským. Zakladatelem to
hoto nového směru byl Paracelsus (1493 
—1541), jenž objevil vodík, p řip rav il viz- 
m u t a některé jeho soli, vědu lékařskou 
obohatil o nové teorie a učení alchy
m istů o hlavních součástech látek vy
slovil přesněji a jasněji. Mnozí vynika 
jící lékaři této doby dívali se na vědu 
lékařskou jako n a  užitou chemii (che- 
miatrie, iatrochemie, chemismus), ži
votní pochody pokládali za děje chem., 
které zhusta  vykládali vzájem ným  účin 
kem kyselin a  zásad. Libavius (f 1616), 
jenž vystupoval proti výstřelkům  a so- 
fistickým snům  své doby, objevil chlo
rid  zinečnatý a kyselinu uhličitou, při-> 
pravoval umělé drahokam y a znal b a r 
vení skla zlatém na červeno. Angelus 
Sala učil, že salm iak je složen z ammo- 
n iaku a kys. solné. Van Helmont (1577 
•—1644) rozlišoval plyny od obyč. vzduchu, 
znal kysličník dusičitý a j., vystupoval 
proti teoriím  založeným na  učení Aristo
telově a dokázal, že lá tky ze slouč., ve 
které se přeměnily, mohou býti získány 
opět v původní podobě. Glauber (1603— 
1668) studoval vedle chloridů zejména 
sírany, z nichž síran sodný (jeho sal mi- 
rabile) dosud se označuje jeho jménem 
(Glauberova sůl). Zvláštní postavení 
mezi chemiky své doby měl Agricola 
(1494—1555), jenž ve svých spisech De re 
m etallica vedle vlastních pozorování 
sh rnu l veškeré tehdejší poznatky h u t 
nické. B rand t (1669) a Kunckel (1678) ob
jevili fosfor.

Vědecký směr badání chemickému 
vtiskl Rob. Boyle (1627—91). Prohlásil, 
že veškeré látky sluší pokládati za jed
noduché, dokud prostředky chem. nepo
daří se je rozložití; měl za to, že veškeré 
p rvky obsahují tutéž pra lá tku , poznal, 
že spalování může nasta ti pouze za p ř í 
s tupu vzduchu, že při tom ztrácí se část 
vzduchu a že produkt spalování je těžší 
než výchozí látka. Učení Boyleovo bylo

však na  určitou dobu zatlačeno teorií 
flogistonovou. Tato počátkem svým tkví 
v učení Platonově, podle něhož při reza
vění železa un iká  z něho jakási látka. 
Stáhl (1660—1734), zakladatel teorie flo- 
gistonové, hlavní zásluhu o její vznik 
připsal Becherovi (1635—82). Stáhl uči
nil předpoklad, že všechny hoření nebo 
oxydace schopné lá tky m ají cosi společ
ného, a nazval nositele této schopnosti 
flogistonem (řec., spálený). Podle S tahla 
o'ovo je složeno z olověného vápna 
(kysličníku olovnatého) a flogistonu, 
jenž při žíhání olova na  vzduchu uniká. 
Žihá-li se zbylé olověné vápno s uhlím  
nebo v proudu vodíku, získá se opět ko
vové olovo, protože z flogistonem boha
tého uhlí nebo vodíku, k terý  jest flogis- 
tonovaným vzduchem, přechází flogiston 
zpět n a  olověné vápno. Skutečnost, že 
olověné vápno je těžší olova, vykládali 
flogistikové zápornou váhou flogistonu. 
Doba flogistiků vykazuje řadu vynika
jících chemiků. Nizozemský lékař Boer- 
haave (1668—1738) sebral a srovnal 
veškeré tehdejší poznatky chemické. 
M arggraf (1709—82), jenž působil v Ber
líně, je zakladatelem  výroby řepového 
cukru. Ve Francii přednášel o chemii, 
zbavené všech m ysterických tajů, jazy 
kem země Lemery (1645—1715), jehož 
k ra jan y  byli Duhamel (1700—1781), Mac- 
quer (1718—84) a Rouelle (1718—79). Ve 
Švédsku působil zakladatel analytické 
chemie Bergm an (1735—84) a Scheele 
(1742—86). Poslední mimo jiné objevil 
mangan, chlor, kyslík, vyšetřil složení 
vzduchu, am m oniaku, sirovodíku, kya 
novodíku a berlínské modře. Angličan 
Black (1728—99) ukázal, že při okyselení 
uhlič itanů alkalických u n iká  jich sou
část, kysličník uhličitý a že skupenství 
těles jest funkcí jich tepelného obsahu. 
Je prvním  představitelem  chem :e pneu 
matické, z nichž H enry Cavendish (1731 
—1810) poz-nal, že vodík je sam ostatným  
plynem, vyšetřil podstatu  vody a zjistil 
konstan tn í složení vzduchu. U něho 
setkávám e se po prvé s pojmem che
mické ekvivalence. Objevy Čavendisho- 
vy zčásti spadají do doby pozdější, ke 
které patří též Priestley (1733—1804), jenž 
zkoumal četné plyny a objevil sam o
statně (aniž věděl o objevu Scheeleově) 
kyslík.

Tento objev a hlavně práce Blackovy 
jsou základem, na něm ž vybudoval La- 
voisier (1743—94) svou teorii oxydace, 
jež pro chemii znam ená počátek nové 
dcby a jejíž přívrženci byli později n a 
zváni antiflogistiky. Lavoisier usoudil, 
že při spalování a „zvápenění“ (oxydaci)
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přijím á změně podléhající lá tka  ze vzdu
chu určitou vážitelnou lá tku  (kyslík), a 
ukázal (1774), že při „zvápenění“ rtu ti 
vzroste jeho váha  o váhu přija tého kyslí
ku. S Guytonem de Morveau založil La- 
voisier novým názorům  odpovídající 
názvosloví. V této inové periodě k v an ti 
tativních  výzkum ů byla učiněna řada  
důležitých objevů. Berthollet (1748—1822) 
vydal r. 1803 svou chem. statiku, určil 
kvan tita tivn í složení am m oniaku, za 
vedl chlor jako bělidlo, zlepšil výrobu 
ledku atd. K laproth  (1743—1817) po
tvrdil Lavoisierovu teorii, objevil nové 
prvky a kysličníky a získal si četné zá 
sluhy o chemii analytickou a m ineráln í. 
Značných úspěchů docílili též Vauque- 
Jin (1763—1829), W ollaston (1767—1829) a 
T ennan t (1761—1815). Slibně se vyvíjela 
v této době též teorie. P roust (1755—1826) 
dokázal, že v každé sloučenině jsou její 
součásti obsaženy v u rčitém  váhovém 
pom ěru (zákon stálých poměrů) a tvo- 
ří-li dvě lá tky více sloučenin, nemohou 
se tyto slučovati ve všech možných po
měrech. R ichter (1762—1807) na základě 
prací Bergm annových a K irwanových 
vyslovil po prvé zákon neutrality , s ta 
novil množství kovů, které se srážejí 
z jejich roztoků, a načrtl stechiometric- 
ké tabulky. Vycházeje ze zákona s tá 
lých poměrů, načrtl  Dalton (1766—1844) 
zákon množných pom ěrů  a založil teorii 
atomovou. Tato a  teorie m olekulárn í 
přispěly značnou m ěrou k rozvoji m o
derní chemie. Gay-Lussac (1778—1850) 
seznal, že plyny slučují se v stálých po
m ěrech objemových, a Berzelius (1799— 
1848) stanovil vztahy mezi objemem a 
vahou plynů. Gay-Lussacova teorie ob
jemová um ožnila přesné stanovení spec. 
vah sloučenin, z nichž pak bylo možno 
usuzovati na  složení. Vedle Davyho 
(1807) a Courtoise (1811), k teří objevili 
četné prvky (a* prvky), stojí Berzelius, 
jenž svou elektrochem ickou teorií vy
tvořil jednotný systém, k terý  vedl k n á 
zorům dualistickým . Podle těchto každá 
složená lá tka  dá se rozložití v část elek- 
tropositivní a část elektronegativní. B er
zelius zavedl používání dm ychavky 
v chem. analytické, podal několik  u rčo 
vacích metod pro kvan tita tivn í analysi, 
usnadnil chápání chem. pochodů zave
dením chem. vzorců, které byly m u vo
dítkem  zejm éna v chem. analytické, a 
ve své učebnici sh rnu l poznatky své do
by obohacené v lastn ím i pracemi. Vystihl 
dále, že podstatou „křem enky“ je kys. 
křemičitá, a „křem enných lá tek11 křemi- 
čitany, zavedl po jem  sulfosolí a r. 1830 
objevil v kys. hroznové a vinné první

případ  isomerie. Chápání složitých slou
čenin m ineráln ích  velmi usnadn ila  Mit- 
scherlichova (1794—1863) teorie isom or
fismu a dimorfismu. Tento připrav il též 
některé nerosty z jejich součástí po prvé 
uměle. Dalších úspěchů docílila chemie 
poznáním  allotropických stavů látek, 
když Schónbein objevil, že ozón jest mo
difikací kyslíku. Počet znám ých prvků 
byl v této době velmi rozšířen (selen, 
lithium, kadm ium , silicium, zirkonium, 
a lum inium , beryllium , yttrium).

K důležitým objevům vedlo studium  
sloučenin uhlíku, když elem entární an a 
lysa byla zlepšena p racem i Gay-Lussa- 
covými a Thénardovým i. Po Gay-Lussa- 
cově práci o sloučeninách, zejm éna však 
Liebigovými (1803—1873) a Wóhlerový- 
mi (1800—82) výzkum y (od 1823) o oleji 
hořkom andlovém  a jem u příbuzných 
sloučeninách sta la  se chemie organická 
chemií složených rad ikálů , o niž mimo 
uvedené zasloužil se zejm éna Dumas 
(1800—1884). Názory n a  reakce slouč. 
organických značně se změnily objeve
ním  reakcí substitučních, které vyšetřo
vali zejm éna Dumas, Péligot, Regnault, 
Malaguti a Laurent. L au ren t byl těmito 
názory přiveden ke své teorii jader, k te 
rou Ginelin učinil zák ladem  své obsáhlé 
učebnice. Liebigovy a G raham ovy práce 
o vícesytných kyselinách byly podkla 
dem Dumasovy teorie typů. Podle této 
teorie, k te rá  odporuje názorům  dualis 
tickým, vlastnosti sloučenin  jsou pod
míněny ne tak  povahou je skládajících 
atomů, jako spíše jich vzájem ným  uspo
řádáním . Další důležitý krok byl učiněn 
revisi atomových vah, k  čemuž dali pod
nět L au ren t a  Gerhardt. L auren t ostře 
rozlišoval atomy, molekuly a ekvivalen
ty a když se poznalo, že atom y vyzna
čují se různým  mocenstvím, dospělo se 
k racionáln ím u určení konstituce látek 
v dnešním  -slova smyslu. Tyto teorie 
svými pracem i prohloubili zejména Ke- 
kule, F rank land , Berthelot, Hofmann, 
Wurtz, Buttlerow, W illiamson, Wislice- 
nus vedle řady  m ladších  chemiků. Dale
kosáhlý význam m ěla pro m oderní che
mii organickou Kekuleho (1867) teorie 
sloučenin arom atických, k te rá  umožnila 
značně vzrostlý m ateriá l  srovnati v sy
s tem atický celek a vedla k četným po
znatkům  novým, které podle teorie daly 
se předvídati. V době novější s oblibou 
s tudovaná konstituce sloučenin nalezla 
dobrou pom ůcku v synthesi, jejíž důleži
tost pro chemii organickou zdůrazňoval 
Berthelot. V této době byly vypracovány 
metody pro synthesu celých skupin slou
čenin. A. v. Bayerova synthesa indiga
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měla značný význam  pro techniku b a r 
viv. Klasický význam m ají E. Fische
rovy práce o derivátech purinu , cu
krech a bílkovinách. Pro poznání s tru k 
tu ry  chem. slouč. nesm írný význam 
měla Le Belem a v an ’t Hoffem založená 
stereochemie, k te rá  vykládá isomerii 
sloučenin o stejné s tru k tu ře  různým  
prostorovým uspořádáním  a tom ů nebo 
skupin  v molekule. V organické chemii 
získané názory  v době novější postupně 
byly přeneseny též na  sloučeniny an 
organické, čímž jednotné nazírán í n a  
sloučeniny obou skupin  bylo obnoveno. 
Ze synthes budiž především poukázáno 
na  syntetickou p říp ravu  am m oniaku  a 
kyseliny dusičné z dusíku vzdušného 
(Birkeland a Eyde; Schonherr; Haber- 
Bosch; Frank).

Bunsenem  a Kirchhofem (1860) zalo
žená spektráln í analysa  m á důležitý vý
znam v m nohých oborech a vedla k ob
jevu několika nových prvků, z nichž hl. 
později Ram sayem  isolované vzácné p ly 
ny h ra j í  důležitou úlohu. Mendělejev 
sestavením  své periodické soustavy u k á 
zal, že skoro všechny vlastnosti prvků 
jsou periodickým i funkcem i atomových 
vah. Tento poznatek vedl mimo jiné 
k objevu předpověděných p rvků  (o* 
prvky); prvky radioaktivní jako vůbec 
isotopy pro svou početnost nedají se za- 
řaditi do periodické soustavy a vedly 
k jisté změně atomové teorie (Q* atomis- 
mus). Velmi důležitý význam  pro m o
derní chemii mělo vyšetření vztahů 
mezi povahou lá tky  a energií, jimiž se 
zabývá chemie fysikální, k te rá  byla za
ložena vlastně již pracem i Gay-Lussa- 
covými, jenž vyšetřoval vztahy mezi sp. 
váhou a chem. složením plynů. Jeho 
práce vedly k Avogardově hypothesi 
k terá  jest základem  moderní chemie. Du- 
long a Petit  ukázali, jak  lze vypočítati 
ze spec. tepla atomovou váhu prvků. 
M nohá fak ta  objevila se v novém  světle 
novějšími pracem i, které provedli Ar- 
rhenius, van ťHoff, Rault, Ostwald, 
Nernst, Le Bel a j. Teorie zředěných roz
toků a teorie fází jako část chemie fy
sikáln í byly s různého hlediska studo
vány a učiněny v mnohém  ohledu uži
tečnými. Objevení reakcí vyšších řádů 
přispělo k poznání existence a  působení 
katalysátorů , jimiž svým účinkem  znač
ně se podobají fermenty (enzymy). Od 
s tud ia  oblastí vysoké a nízké tempera- 
tu ry  lze očekávati ještě řadu  dalších ob
jevů. Teoretická chemie snaží se odha- 
liti skutečnou podstatu  a objasniti pe
riodickou souvislost p rvků  (o* atomis- 
m us a  prvky), vniknouti do povahy che

mického slučování a odhaliti tím  pova
hu hmoty. Technická chemie, k te rá  
stále více používá elektrochemie (jo*), 
obrací pozornost n a  vhodné použití ka- 
talyse, jakož i látek koloidních, hledá 
laciné pracovní metody a snaží se je 
mechanisovati. — Dějiny chemie s tudo 
vali zejm éna Gmelin, Kopp, Ladenburg, 
Lippmann, Kahlbaum, Hjelt, Berthelot, 
u nás Štérba-Bóhm.

Chemie fysikáln í neboli obecná, s tu d u 
je obecné v lastnosti a obecné zákonito
sti chemických jedinců a  dějů. Nepopi
suje tedy vlastnosti určitých chemic
kých látek (prvků nebo sloučenin) ani 
p růběh a zplodiny určitých chemických 
reakcí, nýbrž zkoumá, jaké obecné zá 
kony ovládají slučování vůbec, jaké 
společné vlastnosti jeví příslušníci jed 
notlivých skupenství, jaký  vliv m á 
zm ěna chemického složení látek na  čí
selné hodnoty jejich fysikálních v last
ností, jaké rozeznáváme chemické re
akce, jaký  je jejich časový průběh, jaký 
vliv m ají n a  tento průběh teplota, tlak 
a jiní vnější činitelé, jak  se mění při 
n ich obsah energie, jaké jiné změny fy
sikáln í je doprovázejí atd. Fysikální 
chemie s oblibou zkoum á onu část p ř í 
rodních zjevů, při nichž se stýká che
mie s fysikou. P ři tom nekonstatu je  
pouze tyto obecné vlastnosti a zákoni
tosti, nýbrž snaží se je vyložit (hypothe- 
semi, teoriemi) a odvoditi z obecných 
předpokladů. Je to tedy disciplina p ře 
vahou teoretická. Jméno fysikální che
mie pochází odtud, že více než chemie 
popisná (anorganická i organická) po
užívá metod fysiky experim entální 
i teoretické. Jako sam ostatné odvětví 
vědy chemické se odštěpila koncem 80. 
let XIX. st. h lavně působením J. H. v an ’t 
Hoffa, S. Arrhenia, W. Ostwalda. W. 
N ernsta  a j. Rozpadá se v tyto části: 
t. zv. stoechiometrii neboli n au k u  o zá
konech chemického slučování a o vz ta 
zích mezi chemickým složením a fysi- 
ká ln ím i vlastnostm i látek a v nauku  
o chemické afinitě (příbuznosti, t. j. 
v n au k u  o chemických rovnováhách, 
v reakčni k inetiku  čili n au k u  o ry ch 
losti chemických reakcí, termochemii, 
elektrochemii, fotochemii atd.).

Chemie kap ilá rn í, zabývá se vzájem 
nými vztahy mezi chem. pochody a zje
vy kapilarity , při čemž těmito rozumějí 
se všechny úkazy, k teré  lze pozorovati 
na  h ran ičných  plochách dvou fází. Ka- 
pilárochem. pochody vyznačují se n a 
pětím  hran ičn ích  ploch a jeho změnou 
adsorpcí při fázích s proměnlivou kon
centrací. Působí-li oba činitelé elektr.
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zjevy <n. působí-li n a  ně zm ěny elektr. 
v lastností h ran ičn í plochy, m luvím e 
o kapilároelektr. úkazech. K ch. k. pa tří 
dále vlastnosti dispersity, t. j. vlastnosti 
fysikálmích ú tva rů  se silně vyvinutou 
h ran ičn í plochou (t. zv. dispersních sou
stav, dispersoidů), k teré vznikají, když 
n ě jaká  fáze je ve druhé oo nejjem něji 
rozdělena, jako kapky  tekutiny v podo
bě mlhy v plynech, plynové bublinky 
jako pěny v tekutinách, částice pevných 
těles jako kouř v plynech. Dispersoidy 
jsou j  pro h ran ičn í plochu oboustranně 
tekutou emulse, pro pevnou a tekutou 
suspense, je-li pvná lá tka  jem ně rozdě
lena v tekutině, a je-li teku tina  jem ně 
rozdělena v pevné látce. Jsou-li 
u emlusí a suspensí kapénky n. pevné 
částečky tak  malé, že se dají rozeznati 
pouze u ltram ikroskopem  (případně ještě 
tnenší), jde o roztoky koloidní.

Chemie koloidů, Q* koloidy.

Chemigraíie, postup výroby tiskových 
desek kovových. Provádí se všeob. foto
grafickou cestou. Deska se opatří citli
vou vrstvou (směs dvojchrom anu, klihu 
a j.), negativ se vykopíruje, vyvolá s tu 
denou vodou, neosvětl. m ísta  se roz
pustí. Pak se deska zaleptá. Dříve se 
přenášel obraz n a  kov přetiskem . Nej
častěji se používá zinek a postup se jm e 
nuje o* zinkografie.

Chemikálie, chemické látky, vyráběné 
p rům yslem  k prakt. použití buď ve vě
dě neb v prak t. životě. Q* chemický p rů 
mysl.

Chemik soudni, přísežný chemik 
u soudu, jenž provádí soudní analysy.

Chem ilnm inescence, záření, podm íně
né chem. pochody (většinou okysličová
ním), aniž by se teplota znatelně zvý
šila; na  př. pom alé spalování fosforu, 
světlo světlušek, některých mořských 
zv ířa t (na př. světélkování moře) a j i 
stých bakterií ve hnijíc ím  dřevě a mase.

Chemln-des-Dames (šmefi - de - dam, 
Dámská cesta), pohoří na  sev. od Aisny 
ve Fr., od Craonne na  záp. přes Braye, 
8 prom enádou (zal. 1770); je rovnoběžné 
s řekou a  m á  veliké podzem ní k am en 
né lomy, k teré jsou částečně obývány. 
Q* světová válka.

Chemise (fr., š ’mís), košile; chemisette 
(fr., š ’miset), náprsenka.

Chemitypie (řec.), chemigraíie.
Chemnicer Ivan Ivanovič (1745—1784), 

ru ský  básník, spis. bajek. Po otci saské 
ho původu, důsto jn ík  v ruském  vojsku; 
zúčastnil se války sedmileté a válek tu 
reckých, posledně 1782 vicekonsulem ve

Smyrně. Jeho bajky v duchu a rázu  n á 
rodním vynikají prostotou slohu, p řiro 
zeností.

Chemnitz, a* Saská Kamenice.

Chem osynthesa, lépe chemická syn- 
thesa čili sklad, chemický pochod, při 
němž ze dvou nebo více látek jednoduš
ších vzniká jedna lá tka  složitější. Tak 
n a  př. zahřívám e-li sm ěs síry a železa, 
tvoří se s irn ík  železnatý podle rovnice: 
S +  Fe =  FeS.

Chemotaxe (chemotropismus, z řec.), 
pohyb jednotlivých částic způsobený 
chemickou cestou. Chemický roztok 
v kap ilárn í trubici působí na pohyblivé 
buňky, nacházející se ve vodě. Když 
ponoříme ústí trubičky do vody, buď je 
p řitahu je  (positivní ch.), nebo je odpu
zuje (negativní ch.). Ch. působení je 
vždy různé podle d ru h u  chemických 
částic.

Chenet (fr., šne), kozlík n a  přidržo 
vání polen v krbu.

Chénier (fr., šenier) A ndré (1762—1794), 
franc. básník. Přidržel se za revoluce 
klubu um írněných, na  je jich  p řán í n a 
psal své dílo Avis aux F rangais su r  leurs 
véritables ennemis (1789). Když se vrátil 
po ročním  pobytu ve Versailles do P a 
říže, byl zatčen 7. března a  popraven tři  
dny před pádem  Robespierrovým. Jest 
nejvýznačnější franc. lyrik  18. st.

Chénier Marie Joseph (1764—1811), 
b ra tr  předešl., d ram atik  franc. revoluce.

Chenille (fr., šn i j) ,  hedvábné nebo 
vlněné stužky, podobné ch lupatým  hou 
senkám , s tř íhané  zvláštn ím i stroji.

Chenneviěre Georges (* 1884 v Paříži, 
f  21. VIII. 1927), franc. básník skupiny 
unanim istů , založ. Jul. Romainsem. Jeho 
básně z let 1911—18 ve sbírce Poěmes
(1920), z dalších idyla Le chan t du verger 
(1923), z rom ánů  Innocence (1924), spo
lečně s J. Romainsem Petit tra ité  de 
versification (1923). Do češt. přelož. K. 
Čapkem ve Franc, poesii nové doby.

Chenneviěres Henri, de (* 1859 v Bel- 
lesmu), syn násl., konserváto r paříž 
ského Louvru. Vydal: Les dessins de 
m aitres au musée du Louvre (1882—84) 
a Contes sans „qui“ ni „quě“ (1886).

Chenneviěres-Pointel Philipe, m arkýz 
de (* 1820 ve Falaise, f  1899 v Paříži), 
inspektor musejní, konservátor vL uxem - 
bourgu, posledně ředitel des Beaux-Arts. 
Sp.: L’inventaire  géneral dee richesses 
ď a r t  de la France, Souvenirs d u n  di- 
recteur des Beaux-Arts, pod pseud. Jean 
de Falaise psal povídky a  j.
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Chenopodiaceae (merlíkovité), řád  
rostlin  bezkorunných, byliny a keře 
s šedozelenými listy a  zelenavými kvít
ky, plodem je suchá nažka. Většina z 500

Chenopodium. 
a) kv&t, b) průřez semenem.

d ru h ů  v Evropě a Asii jsou plevele, jiné 
rostou u moře nebo na solných stepích. 
Důležité druhy: Beta, Chenopodium,
Atriplex, Spinacia (špenát), Haloxylon 
(a* přísluš. hesla).

Chenopodiový olej (am. cicvárový 
olej), po kafru  vonící éterický olej; p ř i 
pravu je  se destilací všech částí rostliny 
Chenopodium ambrosioides a používá se 
v lékařství.

Chenopodinm L. (merlík), rod rostlin 
z čel. merlíkovitých (Chenopodiaceae), 
byliny s plochými listy, drobnými květy 
v klubíčkách, tvořících klasy nebo laty; 
plodem je suchá nažka. Asi 60 d ruhů  
v m írných  pásm ech po celé zemi, větši
nou plevel. Mladé výhonky a listy z Ch. 
album, Ch. bonus henricus (všedobr) a 
jiných d ruhů  požívají se jako špenát. 
Ch. vulgaris L. (m. smrdu- 
tý), na evrop. rumištích, 
velmi páchne pro obsah 
trim ethylam inu. Ch. am 
brosioides L. (m. vonný, 
kudravec), z Mexika, Záp.
Indie a Již. Amer., zdivo
čel ve všech teplejších ze
m ích; silně voní a použí
vá se ho jako přechodně 
vzněcujícího prostředku Chenopodium. 
zvláště ve Francii. C. bo- 
trys L. (m. hroznovitý), v Evr. i jinde, 
slouží k  zapuzení molů. Oleje ze semen 
Ch . anthelm inticum  L. (oleum Cheno- 
podii), rostoucího v Am., používá se 
u dětí proti škrkavkám . Ch. quinoa L. 
je důležitou potravinou v oblasti And. 
Ch. (Blitum) cap ita tum  Aschers. a Ch. 
(Blitum) foliosum Aschers., z j. Evr., 
sází se v zahradách  pro četné, jahodám  
podobné plody, ale s fádní chutí.

Cheops (Chaufu, Suphis), staroegypt. 
král IV. dynastie, nástupce Snofrův, 
vládnoucí kol r. 2800 př. Kr. Sídlo jeho 
byla Memfis; vystavěl největší pyram i
du u Gizé se třemi hrobkam i a v nejho- 
řejší z n ich  jest jeho vlastní rakev. Za

Trůřcz velké Cheopsovy pyramidy.

vlády Ch. došlo k častým  bojům  se si- 
na jským i beduíny.

Cheperi, eg. bůh slunce; jem u zasvěcen 
byl chrobák (scarabaeus).

Chepewyan (čipevajen), Čipevové, in 
d iánský km en s.-am. při jez. Hořejším.

Chequers (čekrs), zámek u Londýna, 
dávaný k použití min. předs. Sídlo me- 
zispojenec. konference 21. a 22. VI. 1924.

Chěque, Q* šek.
Cher (šer), levý přítok ř. Loiry. Vede 

z ní průpl. Berry  a Montlugon k m. Ne- 
vers. Sp lavná od m. Vierzon. Rybnatá, 
ale škodí povodněmi. Podle ní nazván 
dep. Ch. a Loir-et-Ch.

Cher, dep. ve stř. Fr., hl. m. Bourges. 
Chov hov. dobytka a ovcí. Obilí, železná 
ruda, p rům ysl žel. a porcul.

Chéradam e André (* 1871), franc. ná- 
rodohosp. spisovatel. Zajímal se vždy 
o politické otázky středoevropské a bo
joval úsilovně proti něm. im perialism u. 
Byl vždy upřím ným  přítelem  českého 
národa a osvědčil se hlavně ve světové 
válce, kdy stál věrně po boku našim  za
hran ičn ím  pracovníkům , podporuje je 
jich snahy  o osvobození. Z jeho prací 
jmenujeme: L’Europe et la question
ďA utriche au  seuil du XXe siěcle (1900), 
L’Allemagne, la France et la question 
ďA utriche (1902), La paix que voudrait 
TAllemagne, Le p ian pangerm aniste  dé- 
masqué a četné jiné.

Cheraskov Michail Matvějevič (1733— 
1807), ruský  básník. Zván ruským  Ho- 
mérem; složil epos Rossiada o dobytí 
Kazaně Ivanem  Hrozným a epos Vladi
mír, aleg.-moral. rom án N nm a Pompi- 
lius a básně lyr. i dram.

Cheraskov Michail Ivanovič (1836— 
1901), ru ský  spisovatel církevní, teolog, 
rek tor semináře, znam enitý kazatel.

Cheraskova Jelizaveta Vasil., roz. Ne- 
ronova (1737—1809), ru ská  spisov., chot 
Mich. Mat. Ch., au to rka  řady  sbírek bá 
snických, sonetů, bajek atd.

Cherbourg (fr., šerbúr), hl. m. fr. dep. 
Manche, 38.281 ob., nejsilnější vál. franc.
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Plá.n m č s ta  Cherbourgu.

přístav, velmi silně opevněný proti moři 
i proti pozemní straně. Kvetoucí obchod. 
Ve středověku pa tř il  často Anglii, od 
1450 trvale ve franc. moci.

Cherbuliez, vlivná rod ina v Ženevě;
1. André (1795—1784), národohosp. sp iso 
vatel, .profesor la tinské  l i te ra tu ry  na  že
nevské akademii. 2. Antoine Elisée (1797 
—1869), spisovatel, profesor na polytech
nice. 3. Joel (1806—1870), spisovatel; vy 
dával Revue critique des livres nou- 
veaux. 4. Victor (1829—1899), spisovatel; 
řídil Revue des Deux Mcndes, byl členem 
Akademie, psal o m odern ím  i antickém  
umění, též spisy polit, i psychologické.

Chergozerskij Aleksěj Nikitič (1812— 
1891), ruský  cirk. spisovatel, spo lupra 
covník Pavského při p řek ladu  Starého 
zákona z hebrejštiny.

Cherchez la  fem m el (fr., šeršé la fam), 
Hledejte ženu!, také  Ou est la femme? 
(u-e-la fam), Kde jest žena?, t. j. p ř ís lu š 
ná  událost souvisí vždy s náklonností 
k ženě.

Cherney Jan, též Černey (* 1747
v Trenčíně), slovenský lékař stolice Zvo- 
lenské; vydal dva spisy zvěrolékařské a 
překlad Steidelovy Zprávy o kunštu  
babském  (1778).

Cherry-brandy (čery-brándy), často 
psáno sherrynbrandy, třešňový likér.

Cherson, 1. m. v j. U krajině n a  řece 
Dněpru, 30 km  p řed  jeho ústím, 75.000 
ob. (M Židů). Mýdlo, lůj, tabák, mlýny, 
obch. obilím. Býv. hl. m. gub. ch. Za svět. 
války obsazeno Němci, r. 1919 Francouzi. 
— 2. Býv. gub., nyn í rozdělená na  odés- 
skou a  nikolajevskou. Byla 71.300 lem2

N ový  s lovn ík  naučný. —  Svazek  IX.

veliká a m ěla  3,807.000 ob. v roce 1915. 
tJzemí její bylo ohraničeno Dněprem  a 
Dněstrem  a protékáno Bugem. Byla to 
bezlesá step, dnes většinou obdělaná, 
daří se tam  pšenice, kukuřice, ječmen, 
proso, ovoce, víno. Pěstu je  se dobytek 
(koně, ovce).

Chersonésos (řec., poloostrov), ve s ta 
rověku několik poloostrovů mělo toto 
jméno, zejména: 1. Ch. Cimbrica, nyn. 
Ju tský  poloostrov. — 2. Ch. T aurica  n. 
Scythica, nyn. Krym. — 3. Ch. Heraclea, 
nyn. výběžek Krym u u Sehastopole. —
4. Ch. Thracica, nyn. Gallipoli.

Cherub (mn. č. Cherubím), z babyl. 
náb. do hebr. převzatá  symbol, postava 
v podobě okřídleného zvířete s lidskou 
hlavou, s p rvky  podoby lidské, lví, býčí 
a orlí, z čehož v křesť. um ění vznikly 
symboly čtyř evangelistů a andělů-che- 
rubínů.

Cherubíni (kerubini) Luigi (1760— 
1842); sk ládal s poč. opery v ital. slohu, 
ale, jsa  živ od r. 1788 trvale v Paříži, 
pod vlivem Gluckovým dozrál a  p rohlou
bil se. Složil 29 oper (Lodoisca, Medea, 
Fanisca, Les deux journées a  j.). Vytvo
řil nový d ru h  opery, operu s  dialogem, 
což se rychle ujalo.

Cheruel (šerúel) P ie rre  Adolphe (1809 
1891), franc. historik.

Cheruskové, starov. germ. km en mezi 
Veserou a  Labem. Pod vůdcem Armi- 
niem porazili r. 9 po Kr. Ř ím any v Teu- 
toburském  lese, odolali i řím. vojevůdci 
Germanikovi a m arkom anském u  králi 
Marobudovi. Později však  pro vn itřn í 
sváry (zvi. s  Chatty  č. Katty) sp lynuli 
s osta tn ím i germ. kmeny.

Cherven (červen) Tomáš (1793—1874), 
kanovník v B. Bystrici, slovenský mece
náš literatury .

Chervin Artuš, Dr. (+ 1921), španělský 
slavista, prof. v Salam ance.

Cheshire (češir), pův. Chestershire, 
hrabství n a  záp. pobř. angl., 2659 k m 2, 
1,025.433 ob. Louky, pastviny, uhlí, sůl, 
žel. ruda, text. zboží. Hl. m. Chester.

Chessylith, o* azurit.
Chester (čestr), 1. m. v s.-z. Angl., hl. 

m. hr. Cheshire, 41.190 ob., 12 km  nad 
ústím  ř. Dee do moře. Podle ř. Dee slulo 
m. ve starověku Deva castra. Starořim . 
val z pískovce dosud vroubí m., jehož 
některé ulice vtesány do skal; — 2. příst, 
m. v Pensylvánii, USA., 60.000 ob.

Chester (čestr) vyšky tá  se často jako
2. část v angl. slož. m. jm. a znam ená 
pův. tábor, ležení (z lat. castra), na  př. 
M anchester, Dorchester, Chester a j. Též 
se vyškytá  ve formě caster, cester (Lan- 
caster, Worcester).
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Chesteriield (čestrfíld), m. ve stř. 
Anglii ve hr. Derby, 63.380 ob.; školy, 
slévárny, krajky, bavln, zboží, stroje, 
hrnčířství, uhelné doly.

Chesterfield (čestrfíld) Philip  Dormer 
Stanhope, Eearl of (1694—1773), angl. 
s tá tn ík  a učenec. Napsal Letters to his 
Son (Napomenutí mému synu, přel. J. 
Váňa, 1903), důležité pro soudobé názory 
a m orálku.

Chesterton (česterťn) Gilbert Keith 
(* 29. V. 1874 v Londýně-Kensingtonu), 
anglický spisovatel, básník a žurnalista. 
Světovým názorem katolík, čerpá z k a 
tolicismu svou bezpečnost a spokojenost 
(Nesmrtelný člověk). Píše též básně n á 
boženských motivů: Poems, 1915; The 
Queen of Seven Swords, 1926; baladické 
epos The Ballad of the W hite Horše, 
1911. Nejvýznamnější jest však Ch. svý
mi hum oristicko-fantastickým i romány, 
jako The Man who was Thursday, 1908, 
kde vyznává svou víru  v rovnovážnost 
světa, dále cyklem li te rá rn ích  detekti
vek s ústřední postavou vševědoucího 
Boha-detektiva, „otce Brow na“ (The In- 
nocence of F a th e r  Brown, The Incredu- 
lity of F a the r  Brown, The W isdom of 
F a the r  Brown, The Secret of F a ther 
Brown). Jeho katolictví vyplývá z od 
poru proti veškeré pozemské prostřed 
nosti a části nynější společnosti, k te rá  je 
líčena v rom áně Koule a kříž. Zajím avá 
jest jeho fantastická  komedie Magie 
(1913). Ch. píše též lite rárn í profily, jako 
R. Brow ninga (1903), Dickense (1906), G.
B. Shaw a (1907). Své názory o politice a 
společnosti vykládá ve W h a ť s  W rong 
with the World. Do češtiny je přeložena 
většina jeho knih: A narchis ta  Čtvrtek, 
Nevinnost otce Browna, Nedůvěra otce 
Browna, Moudrost otce Browna, Co jest 
špatného na  světě, Létací hostinec, Po
vídky o dlouhém luku, Pověra rozvodu, 
Klub podivných živností a j.

Chestres, fr. obec, bojiště čsl. legií; le
tos koncem září tam  otevřena čsl. n á 
kladem  škola.

Chetité (.též Hetiti), s ta rý  k u ltu rn í n á 
rod ve vých. Malé Asii. Kolem r. 1900 
př. Kr. bylo h lavním  městem říše Chatti, 
dnešní vykopávkam i proslulé Boghaz- 
koi (c^), k teré nabývalo význam u rozši
řováním  říše. Kolem r. 1200 se říše roz
pada la  a s ta la  se součástí sev. Sýrie, 
poslední chetitské státy  byly přivtěleny 
r. 717 k Asyrii. K u ltu ra  Chetitů je p ů 
vodní a rozvíjela se za  vlivů egypt. a 
asyrsko-babylonských. Velkých zásluh 
o poznání ku ltu ry  chetitské si získal 
český učenec Q* Bedřich Hrozný (f)ie 
Sprache  d. Hethiter, 1916; Code Hittite,

1922) a O. W eber (Die Kunst der H., 
1921).

Chetitská řeč a lite ra tu ra . Chetité už í
vali jednak  heteroglyfů (chetitské obráz
kové písmo) n a  pom níky a umělecké 
předm ěty z kam ene nebo kovu, jednak  
pro denní potřebu babylonského p ísm a 
klínového, fieč chetitská je indoevrop- 
ská s cizími vlivy, o* Chetité.

Chevaleresque (franc.), švalereskní, ry 
tířský.

Chevalerie (franc., švalrí), rytířstvo, 
rytířství.

Chevalier (fr., švaljé), rytíř. Ch. ďhon- 
neur, čestný průvodce. Ch. ď in d u s tr ie  
n. ch. de fortuně, boháč, m iláček štěstě
ny, zbohatlík, podvodník. Ch. sans p eu r  
et sans reproche (šápóresáróproš), ry t íř  
bez básně a  hany  (čestné příjm í Bayar- 
dovo).

Chevallier Francois (1796—1840), franc. 
botanik.

Chevalier (švaljé) Charles Louis (1804— 
1859), franc. fysik.

Chevalier Michel (1806—1879), franc. 
národohospodář.

Chevalier Sulpice, franc. k reslíř Q* 
Gavarni Paul.

Chevalier Ulysse (* 1841), fr. historik.
Chevaulégers (fr., švóležé), lehká jízda 

(čes. zv. švališéři). Ve Fr. Napoléon I. je 
změnil n a  chasseurs á cheval a lanciers, 
v Rak. p řiřaděn i k dragounům  a h u lá 
nům. Ve svět. válce byl název ch. už jen 
v Bav. a It. (zde: cavalleggieri).

Chevillováni, hlazení hedvábí zvi. 
stroji, aby bylo docíleno většího lesku.

Cheviot (čívjót), vl. Cheviot Hills, 
pohrán, pohoří mezi Anglií a Skotskem, 
dl. 56 km, vys. až 867 m. Jádro pohoří 
tvoří porfyr. Hřeben je pokryt raše li
ništi, údolí však jsou úrodná a boha tá  
na  pastviny. Vznik ř. Týne, Tweed, 
Clyde, Esk.

Cheviot (čívjót), 1. v lna z ovcí cheviot- 
ských; — 2. lá tk a  z hrubší angl. vlny.

Cheviotské ovce (ševiot), zvláštní d ruh  
ovcí ve Skotsku.

Chevra kad iša  a* správně Chebra ka- 
diša.

Chevreaux (franc.), kozí kůže, vydě
lává  se rostlinnou tříslovinou, přepra- 
covává se p ak  lednem, solí a pšeničnou 
moukou; potře se látkam i, jež ji uhladí.

Chevzuři, obyvatelé roklin  středního 
Kavkazu, počtem asi 6H tisíce, m luví 
s tarým  nářečím  gruzínským. Též nábo 
ženství je sm íšeninou křesť., židov. a  is lá 
mu i se zbytky pohanství. V životě i zvy
cích mnoho prim itiv ism u.
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Cheyenne (čejen), 1. indiánský kmen 
v USA.; — 2. hl. m. st. W yom ing v USA., 
13.829 ob., 1851 m  n. m., stanice pacif. dr.

Cheyne (čěn n. čejn) John (1777—1836), 
angl. lékař.

Cheyne Thom as Kelly (1841—1915), 
angl. bohoslovec, krit. znalec bible.

Cheznovice, o. v Č., okr. Rokycany, 
793 č. ob. Žel. ruda.

C hiana (Kiana), ř. ve stř. Itálii, pův. 
tekla k j. do Tibery, ale řečiště se za 
neslo v X. stol. a celá k ra j in a  se stala 
bažinou. Teprve r. 1823 se podařilo zka- 
nalisovati ji tak, že 1. ram eno  teče n a  s. 
do ř. Arna, 2. ram eno n a  j. do Paglia, 
přítoku  Tiberu. Údolí ř. Chiana je opět 
velmi úrodné a lidnaté.

Chianti (kianty), k ra j  ve střed. Itálii, 
proslulý olejem, m orušem i, ale zvi. červ. 
vínem.

Chlapa (čiapa) de los Indios, mexické 
m., 6000 ob. (větš. Indiánů).

Chiapas (čiapas), mexický s tá t při Ti
chém oceáně, 74.415 km 2, 422.683 ob. (6 ob. 
na  1 km 2), ho rna tý  k ra j s pohořím  Sierra 
Madre (sopka Tacana, vys. 4260 m), vět
šina země je přes 1000 m vys. Hl. m. 
Tuxtla  Gutierrez (dř. S'an Christobal). 
Kakao, káva, sůl, petrolej. P řed  přícho
dem Španělů byl tu kult. národ  Mayů 
(zříc. m. Palenque), pozd. Azteků.

Chiarelli Luigi (* 1886), souč. italský 
dram atik , vůdce groteskního směru, hl. 
též ve vlast, pracích: La m aschere ě il 
volto, La Scala di seta  a j., v nichž je 
tvůrcem moderní divadelní grotesky.

C hiasm us (řec.), lm žovité postavení 
podle formy řeckého písmene x (X); 
v gram atice: zám ěna v postavení sub 
jektu a predikátu , genitivu a jeho říd í 
cího pádu, atd. („zlato slunce a měsíce 
stř íb ro11).

Chiavenna, město v ital. prov. Sondrio,
(1921) 2723, jako obec 4704 ob., 300 ,m  
r . m., severně od Comského jezera (Lago 
di Como).

Chiavetta, v hudbě: transposiční klíče, 
užívané ve starší hudební literatuře , aby 
se předešlo nezřetelném u způsobu po 
mocných čar. Alt byl notován C-klíčem 
n a  3. lince, tenor n a  4., soprán  na  1., 
bas F-klíčem na  4. lince (užívá se do
dnes). Později vytlačil C-klíče jednotný 
G-klič n a  2. notové lince. V C-klíči se 
píše dnes jen viola a  tenorový pozoun, 
někdy i vyšší polohy violončella.

Chic (fr., šik), všude zdomácnělý výraz, 
značí původně jistou  obratnost v um ě 
lecké práci, užívá se hlavně v m ódním  
odvětví.

Chicago.

Chicago (čikágó n. čikégo), m. v USA. 
(ve státě Illinois), m á  2,701.705 ob., lid 
natostí druhé m. USA., páté n a  světě. 
Leží při j. cípu M ichiganského jez., je 
šachovnicově stavěno, m á široké a rovné 
ulice. M rakodrapy, boulevardy, parky. 
Z ob. jen */« rod. Amer., 1/4 Němců, 
V8 Irů, Vio Angl., Vio Skandin., 110.000 
Čechů. Češi jsou hl. v j.-z. části m. mezi 
Halsted Str. a Ashland Ave kolem z. 18. 
ulice (West 18th Street), tam  je čtvrt 
Plzeň (sokolovna, největší čes. chrám  
sv. Jana  Nep., Betlém ská kaple čes. m e
todistů, čes. i slov. školy, četné obchody 
s čes. nápisy, čes. p ivovar atd.), dále 
jsou české čtvrti: Klatovy, Kalifornie, 
Tábor, N. V inohrady a j. Jsou tam  4 čes. 
deníky, několik týdeníků a měsíčníků. 
Za svět. války zde pracovali p ro  čes. 
národ: Vojta Beneš, J. Tvrzický, dr. Jar. 
Sm etánka, S. V. Klíma, Lib. Motáková, 
J. E. Vojan, E. St. Vráz, J. Červenka, J. 
Pšenka, F. Hájíček, katolický fa rá ř  F. 
W. Jedlička a  j.; ze Slováků: dr. Š. 
OsUský, A. Schustek, Maršell-Pekovský, 
red. J. Matlocha a mn. j. — Ch. je první 
svět. t rh  na  obilí, dobytek, maso a  dřevo, 
železo a ocel. Největší svět. ja tky . 
V USA. je tu první trh  n a  stroje, náby 
tek, obuv, hud. nástroje. Závodí s N. 
Yorkem a Filadelfií jako t rh  oděvů, 
horn. a  žel. strojů, koberců, tisk. a nakl. 
trh. Má 11.000 továren, jež vyrobí zboží 
ročně v ceně přes 7 m iliard  dol. Vedle 
Londýna, N. Yorku a  Filadelfie nejobch. 
m. světa.

Chicleová gum a, dobývá se p ravdě
podobně z Mimusops balata , je n á h ra 
dou za gutaperču a především  v Sev.
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Americe (s přim íšen ím  cukru, vanilky a 
oleje z m áty  peprné) oblíbená jako žvý- 
kací guma.

Chiemské (kímské) jezero, největší 
v Bavorsku, 80 km 2, až 74 m  hl., 518 m 
n. m., n a  úpa tí vých. bav. Alp. Je ryb 
naté a m á  3 ostr.: H errenw órth  č. Iler- 
renchiemsee (klášter z VIII. stol. a zá 
mek Ludvíka II. 2 r. 1885), F raueninsel 
č. Frauenchiem see (klášter benediktinek 
z VIII. stol., nyní dívčí pensionát, a ry 
bá řská  ves se 423 ob.) a K rautinsel (ne
obydlen).

Chierl, m. v Piem ontu  u Turona,
12.000 ob. Chrám  z r. 1405, hrob Ca- 
vourův.

Chiesa Cattolica R iform ata d l ta lia ,
Etalsko-katolická církev, reform ní spo
lečnost, kterou založil hrabě Enrico Cam- 
pello (1831—1903) po svém vystoupení 
z církve. Církev zašla r. 1906.

Chiesa Evangelica Ita li an a ; úřední 
označení evang. církev, společnosti, n a 
zývané obyčejně Chiesa libera, jež byla 
1870 založena v Miláně a r. 1891 státem  
uznána. Asi po 201etém trván í zašla.

Chieti, 1. m. ve s třední Itálii, 330 m 
n. m., 13.000 ob., m á katedrá lu  z X. stol., 
arcibiskupství, pam átky  řím ské a nor- 
m anské; — 2. ita lská provincie (dříve 
Abruzzo citeriore), 2958 km 2, 390.000 ob. 
V údolích se pěstu je  kukuřice  a pšenice, 
v horách  chov dobytka a ovcí.

Chiffon (franc.), lá tka  na  prádlo; také 
lehká h ladká lá tka  hedvábná.

Chiffonnier, také ch.-secrétaire, skříň  
s vysunovací psací deskou, za kterou se 
nalézají zásuvky a přihrádky .

Chiffonniěre, sk říň  na  oděvy, šicí 
stolek.

Chiiionovati, uvésti v nepořádek, pře- 
házeti.

Chiffre, číslice; tajné znamení, Q* tajné 
písmo.

Chignon (ífranc., týl), drdol z vlasů.
C hihuahua (čiuaua), 1. největší s tá t 

mexické republiky, 245.612 k m 2, půl mil. 
ob. Povrch země je velmi ho rna tý  s bo
hatstv ím  lesů. Hl. řeka  je Rio Conchos. 
Těžba rud (stříbro, olovo, zinek, měď) a 
chov dobytka. Ob. tvoří Španělé a m í
šenci, v horách Sierry Maúre žijí po 
hanští Indiáni kmene T arahum are . —
2. Hl. m. stejnojmenného s tá tu  v Mexi
ku. Leží na náhorn í rovině, obklopené 
vrchy (1412 m  n. m.), 38.000 ob. M. m á 
ka tedrá lu  a živý obchod s USA. Založ. 
1691. V 18. st. mělo 80.000 ob., bylo sídlem 
gen. kapitána.

Chicha (Chica), alkohol, nápoj z k u 
kuřice v Bolivii.

Chichen-Itzá (čičen-icá), ohromné zří
ceniny v mexickém státě Y ukatanu: bu 
dovy jsou seskupeny kol velkých dvorů 
a zdvihají se na  několika um ělých te
rasách  nebo pyram idách. Zdi na  vnější 
s traně  jsou vyzdobeny ornam enty  a 
symbol, figurami, na  vn itřn í straně  m a l
bami bitevních výjevů. Soudí se, že to 
jsou umělecké stopy mexik. (indiánské
ho) národa, k terý  přemohl původ, oby
vatele, zvané Maya (asi v XI.—XII. 
stol. po Kr.).

Chichester (čičestr), hl. m. angl. hrab. 
West-Sussex, přes 12.000 ob., m á k rásnou  
ka tedrá lu  (stavěnou v 1. 1187—1336), 
jediný pětilodní chrám  v Anglii.

Chilandarec Sava, pheud. SI. Breůera.
Cliilandar, klášter na  řecké hoře 

Athos (Qi).
Childe (angl.), označení pro potom ky 

anglických šlechtických rodin, k teří 
šlechtického titu lu  ještě nezdědili.

Childebert I. ((franc., šildebér), (t 558), 
syn Clovisův, k rá l pařížský, zabil se 
svým b ra trem  Clotarem (Chlotharem) 
syny svého druhého b ra tra  Clodomira 
(Chlodomera), aby se zmocnil jejich říše 
burgundské.

Childebert II. (571—596), syn Siegber- 
ta  I., k rá le  austraskéího a  B runhildy; 
zdědil B urgundsko po svém otčímovi 
Guntram ovi podle smlouvy andelotské 
o vzájem ném  dědění.

Childebert III. (683—711), panoval nad 
celou Francií, ovšem pravým  vládcem 
byl jeho m ajordom  Pip in  H eristalský, 
otec K arla  Martela.

Childeric I. (franc., šilderik), žil asi 436 
—481, syn Merovejův. J sa  vyhnán  F ra n 
ky, u tek l do Durynska, odkud se však 
zase vítězně vrátil. Jeho syn Clovis 
;Chlodwig) je v lastn ím  zakladatelem  
franc. říše.

Childeric II., k rá l Austrasie, B urgund 
ska a  Neustrie, zabit r. 675.

Childeric III., poslední k rá l mcrovej- 
ský, sesazen svým m ajordom em  Pipi- 
nem  K rátkým , k terý  se sám  prohl<ásil 
za krále  r. 751, a zavřen do kláštera , kde 
ý 754.

Chile (čile), j.-am. republika n a  záp. 
pobřeží J. Am.; tvoří úzký, dlouhý pruh, 
široký jen 170—300 km, dlouhý 4230 km, 
táhne se podél 70° z. dél. od 18° k 56° 
j. šíř- Její hranice tvoří: n a  z. Tichý 
oceán, n a  s. sousedi s ní s tá t  Peru, n a  v. 
Bolivie a Argentina, na j. Ohňová země. 
P a tř í  k n í Velikonoční ostrovy a ostr 
Ju an a  Fernandeza. Rozloha přes 750.000 
km 2. — Ú tvarem  půdy je to ho rna tá  
země: sev. část je vys. planina, z níž
vyčnívá vuLkán Llullaillaco (6170 m);
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2. část, n a  s. od hl. m.
Santiago m á  četná  p říčná  
sedla; .nejvyšší ho ra  v celé 
zemi je Cerro de Merceda- 
rio, 6798 m; blízká Acon- 
cagua (6970) je již v A r
gentině; 3. část tvoří po
délné údolí, dělící obojí 
Kordillery (hlavní a  po- Znftk repUbUJiy 
břežní) od sebe; pobřež- cmi«. 
ní K. jsou tu  přes 1000 m 
vys., nej v. vrch Cerro del Tayo je 2315 m 
vys.; 4. část sa h á  od Puerto  Montt až 
k průl. M agalháesovu. Celou zemí (a ce
lou J. Am.) p robíhá horstvo Kordillery č. 
Andy. Ve s tř . Ch. je p ůda  vel. úrodná, 
ale n a  s. je kam enitá , bezdeštná, zato 
však bohatá  n a  ledek; na j. je hojně je 
zer, největší L languihue (740 km 2), Reky 
jsou četné, k rá tké  a  vodnaté, zavodňují 
j. Ch. Krásné vodopády (Laja). — Geolo
gie: n a  s. pobřežní Andy jsou z porfyru  
a žuly, n a  j. a  n a  ostr. z ruly, slídy a 
břidlice, hl. hřeben z vrstev křídových, 
p ro tkaných  ú tv a ry  andesitu , t rachy tu  a 
basa ltu  i porfyru. Četné sopky a horké 
pram eny a  časté zem ětřesení svědčí o in 
tensivní činnosti pod povrchem  zemské 
kůry. Mezi oběm a hřebeny  And jsou 
vrstvy mesozoické a  tře tihorn í s v rs tv a 
mi soli a  uhlí. — Podnebí: n a  s. úplný 
nedostatek deštů , k j. přibývá v láhy a 
chladu. Nejteplejší je leden, n e jch lad 
nější červenec. P ro  Evropany je tam  
podnebí zdravé. U Ohňové země sahají 
ledovce až k moř. hladině. — R ostlin 
stvo: n a  s. je kam enitá , so lná poušť Ata- 
cama, zcela holá, bez rostlin, ve stř. Ch. 
je orná půda, n a  j. jsou zelené pralesy 
(buk. jedle, cypřiš a  j-), brambory, léč. 
rostliny. — Zvířena vykazuje m álo d ru 
hů: z dravců je tu kondor, pum a, zvi. 
d ruhy  medvědů, jelenů, užitečná zvířata: 
guanako, alpaka, vikuúa, z hlodavců 
myš chinchilla  (činčila). Z p ták ů : kon 
dor, papoušek, holub, labut, pštros, špa 
ček, kolibřík. Rozl. d ruhy  ryb a  plazů. 
Jedovatých hm yzů .není. — Obyvatelstva 
bylo v r. 1921: 3,819.096. Většinou m íšen 
ci běl. a rud., m luví jaz. špaň. Z Ind iánů  
se zach.: Kečuové, Á raukánci, Fuegové. 
Z cizinců jsou to zvi. Němci. N ejlidna 
tější je stř. Ch. Kat. náb. je st., ale p a 
nu je  tu  svoboda náb . Školství je dobré, 
je tu  42 chlap, a 47 dívč. stř. škol, 2 univ., 
st. a kat. — Zam ěstnání: n a  s. je to h o r 
nictví (uhlí, měď, zlato, stříbro, síra) a 
prům . ledkový, ve stř. Ch. orba a  dobyt- 
kářství, pěstuje se obilí, víno, ovoce, t a 
bák, melouny, bram bory. Drůbež, včely. 
Rovněž tak  n a  j., kde jsou četné velko
s ta tky  n a  úkor m alých osadníků. — P rů 
mysl dosud malý, ale roste (sklárny, slé

várny, pivovary, cukrovary, strojírny, 
pily, tkalcovny, cihelny, tabák, továrny 
a j.). Obchodu prospívá délka pobřeží, 
vývoz a dovoz děje se v 56 příst. moř. 
a  21 průsm ycích v Andách. Pobřežní 
p lavba  vyhrazena dom ácím  lodím, jichž 
v r. 1922 bylo 115 p a rn ík ů  (56.000 t) a  24 
plachet, lodí (22.000 t). Železn. drah  je 
9000 km. Obchod vede se hl. se s tá ty :  
USA., Ang., Něm., Brit. Ind., Peru, Fr. 
Žel. d ráh a  tran san d in sk á  p růsm ykem  
(tunelem) U spalla ta  spojuje Ch. s Argen
tinou. Telegr. linek je 50-000 km, kabel 
jde do Fanam y, řa d a  bezdrát. stanic  je 
zařízena. Jednotkou m ěny je zlaté peso 
(asi 12 Kč), m á  100 centavos. V oběhu je 
však papírové pesos k u rsu  kolísavého. 
Zahr. obchod je aktivní, čs. obch. kon- 
su lá t je v hl. m. Santiagu. — Ústava je 
rep. v čele s pres. (vol. n a  5 let) a  9 min., 
posl. sněm. (118 členů vol. n a  3 r.) a se
ná tem  (37 členů vol. n a  6 r.). Země m á  
23 prov. Hl. m. je Santiago (700.000 ob.), 
hl. příst. Valparaiso (320.000 ob.). — Voj
sko: v m íru  21.000, ve válce 250.000 m u 
žů. Voj. služba jednoroční. Voj. výzbroj 
vyrábí se všecka v zemi. — Dějiny: Ch. 
bylo r. 1534 cis. K arlem  V. odděleno od 
P eru  a  přikázáno  Diegovi de Almagro, 
P izarrovu  druhu , k  obsazení. Ale to se 
podařilo teprve Pedrovi de V aldivia 
r. 1539, k terý  obsadil zemi pro Španělsko 
a  založil p rvn í m ěsta  (Santiago a  j.). 
Padl r. 1554. Ještě v XVII. stol. vzdoro
vali stateční p raobyvatelé  Á raukánci d o 
byvatelům, ale podél pobřeží vznikala 
záhy m ěsta  a  již od r. 1580 těženy n e 
rosty. V r. 1800 bylo tam  asi % mil. ob. 
Když Napoléon I. obsadil Španělsko, vy 
užilo toho Ch. k osam ostatnění, jež do
konáno však až v  r. 1817. Přes neustá lé  
spory mezi liberály a konservativci, v le
koucí se po celé XIX. stol., země vzkvé
tala, takže záhy s ta n u la  v čele j.-am. 
stá tů  svým  rozkvětem. Se svými souse 
dy, P eru  a  Bolivií, bylo nuceno Ch. vál- 
čiti o sporné sev. území ledkové, ale oba 
spory vyhrálo  (v r. 1883 P eru  odstoupilo 
prov. Tarapaca, Tacna, Arica, a  v r. 1884 
Bolivie odstoupila  prov. A tacam a s tá tu  
Ch.). V r. 1891 revoluce nám ořn . učinila  
presidentem  Jorge M ontta a tento s tá t 
ník znovu povznesl svou vlast, zvi. 
ukončil sm írem  spor s A rgentinou o h r a 
nice. Spor se stá tem  P eru  o prov- Tacna 
a Arica se však znovu zahájil, táh l se 
přes svět. válku, až s tá t  Peru  povolal 
r. 1919 za rozhodčího pres. USA. Coolid- 
gea, jenž spor rozhodl 1925 hlasováním  
lidu, kt. přiřk lo  sporné prov. s tá tu  chil
skému. Vedle Brasilie a A rgentiny je 
Chile nejsilnějším  s tá tem  j.-am., nebot 
poměry v něm  jsou přese všecky la tent-
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ní vn itřn í spory uklidněné a  bilance 
zahraň, obch. vel. příznivá.

Chiliarchos (řec.), v řec. vojsku velitel 
sboru 1000 mužů. Za A lexandra Velikého 
velitel osobní stráže, později vysoký 
úřad  u dvora královského.

Chiliasm us (z řec. chilioi — tisíc), víra 
v p říští tisíciletou říši Boží n a  zemi, kde 
budou žiti věřící v naprosté  blaženosti 
pod vládou Mesiášovou. Víra tato  vznik
la za ú tisku  židov. ná roda  pod n ad v lá 
dou assyrskou, babylonskou a perskou a 
dodávala  naděje, že bude jednou lépe. 
P řešla  i do křesťanstv í, k teré  podobně 
bylo pronásledováno řím. císaři, a byla 
zesílena záhadným  výrokem ze „Zjevení 
sv. J a n a “, kap. 20, kde mluví se o spou
tání sa tana  n a  tisíc roků a o jeho no
vém pokusu svésti národy k  odpadu od 
Boha po této době. P řed spoután ím  sa 
tana  předcházeli bude hlad, mor, vá-lky 
mezi národy, až konečně přijde Anti
k rist ( =  satan), jehož příchodem  hrůzy 
vyvrcholí. A. se postaví na  odpor Kristu, 
bude však poražen a  spoután. Potom n a 
stane zlatý věk. Koncem blaženého tisíci
letí se A. osvobodí a vzbouří proti Kri
stu. Po strašlivém  boji zvítězí dobro n a 
vždy. Země shoří, nadejde soudný den, 
po k terém  Bůh stvoří svým  vyvoleným 
novou zemi.

Chiliasté, přivrženci chiliasmu.
Chilkov, jméno ruského knížec. rodu 

knížat Starodubských, potom ků Rurika.
Chilkov Andrej Vasil., ru sk ý  kníže a  

vojevůdce, f  1643.
Chilkov Andrej Jakovlevič, rus. kníže 

a diplomat, za P e tra  Vel. 1700 ruským  
vyslancem ve Švédsku, po vypovědění 
války Ruskem  byl Karlem  XII. uvězněn 
a 18 let držen v zajetí, f  ve W estraesu
r. 1718. Byl považován za a u to ra  Jádro
russkoj istoriji.

Chilkov Dmitrij Ivan., rus. kníže, bo
ja r  a vojevůdce, účastn ík  švédských v á 
lek 1549, 1551 při útoku n a  Kazaň. Upadl
v nemilost cara  Ivana Hrozného, na je 
hož rozkaz 1564 zabit.

Chilkov Feodor Andrej. „Molodoj“, 
ru ský  kníže a vojevůdce, jenž v r. 1645 
podm anil si všechna u k ra j in sk á  města, 
1652 vyjednával s Bogdanem Chmělnic- 
kým  o připojení M aloruska k Rusku, 
f  1657.

Chilkov Michail Ivanovič (1843—1909), 
ru ský  kníže a  stá tn ík . Zúčastnil se stav 
by zakaspické železnice a velké dráhy 
sibiřské

Chilkov Vasil Ivan. (1614—1677), ruský  
kníže a  vojevůdce, podm anitel Osťaků a 
Kalmyků, ochránce utlačovaných a  vy
pověděných. Vnuk jeho Jurij Jakovlevič

(1661—1729) byl carským  číšníkem P e 
t ra  I. a gubernátorem  novgorodským.

Cbilion, zám ek ve švýcarském  k a n to 
nu W aadt, u  Montreaux, na skále p ři Že
nevském  jezeře; č ty řh ranná  věž a bílé 
zdi jsou daleko viditelné, o* přílohy 
Hrad.

Chiloé, jihoam erický pobřežní ostrov, 
patříc í k Chile, 8350 km 2, oddělen p rů 
plavem  Chacao, zálivy Ancud a  Carco- 
vado od pevniny, s m noha menšími p ř i 
lehlými ostrůvky. Podnebí je m írné a 
velmi vlhké. Dnešní obyvatelstvo (Chi- 
loti) se zabývají rybolovem, dřevařstvím , 
zemědělstvím a chovem dobytka. Hlav. 
p řístavy jsou Chacao, Dalcahue, Castro 
a Chonchi.

Chilopoda, Q* stonožky.
Chilperich, jméno dvou franckých k rá 

lů z rodu Merovingů. 1. Ch. I. (ý 584), syn 
Chlothara I., m usil po otcově sm rti roz- 
děliti se o říš i s b ratřím i. — Ch. II. 
(f 720), syn Childoricha II., stal se v 715 
králem  N eustrie a Austrasie.

Chilsko-peruánská válka, P* Chile.
Chilský ledek, dusičnan sodný, NaNC>3, 

nejdůležitější umělé hnoj i vo. o* hnojivá.
Chiltern hundreds (angl.), panstv í angl. 

koruny v B uckingham shire  a Oxford- 
shire.

Chimaery, nepočetný řád  íyb, jevící 
příbuznost jednak  k žralokům, jednak 
k rybám  dvojdyšným, se hřbetní ploutví 
nadm íru  dlouhou a prsní širokou. P řed  
hřbetní ploutví trn. Obsahuje několik

Cliimaera monstrosa

rodů vym řelých znám ých z ju ry  a evrop
ské křídy. Že žijících Ch. m onstrosa 
zdržuje se v polohách Středozemního 
moře. Ch. ph an ta sm a  v Japanu, vesměs 
ve značných mořských hlubinách.

C him arrhaeus Jakub  (1550—1614), ho 
landský h um an is ta ;  žil v Praze jako 
kap lan  Rudolfa II. Psa l příležitostné 
básně. Znalec hudby. Od 1598 probošt 
v Litoměřicích. Vyd. Sacrum  Gazophyla- 
cium (1588, 1594).

Chimay, město v belg. prov. Hennegau,
(1920) 3290 ob., na řece Blanche.

Chimborazo, hora  Záp. Kordiler v rep. 
Ecuador, asi 6300 an vys. a 3400 m  n ad  
údolím Quito, vyhaslá trachytová sopka.
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Chimborazo, provincie rep. Ecuador, 
7743 km 2, asi s 148.000 ob.

Chiméra, v řec. báji obluda, dštící oheň 
na skále v Lykii; zpustošila  zemi, až ji 
Bellerofón zabil.

Chin (Kin, Catty, Kati, Kátti), čínská, 
as ijská  váha. Čínský Chin == 16 Tael =  
604790 g; v Japonsku  Kin =  160 Mom- 
me =  601-043 g; v Siamu flChang) =  
1*213 kg; v Singapore (Kati) =  604-790 g 
(jako váha  obch.) a l*z78 váha  zla ta  n. 
s tř íb ra ; n a  Javě =  16 Tael =  615213 g; 
na  Borneu 604-756 nebo také  615 g.

Chin Rašel M ironovna (* 1863), ruská  
spisovatelka, líčící bystře život židovské 
zámož. inteligence a  měšťáctva. Sp.: Si
luety, 1894, a Pod goru, 1900.

China ve farmakologii. China, lépe k ů 
ra  chinová (Cortex Chinae) byla použí
vána  jako lék již dávno před ob jevením 
Ameriky. Do Evropy p ronik la  však te
prve v polovině 17. stol. Používá se jí 
zevně ve formě prášku , ex trak tu  nebo 
t ink tu ry  při různých  horečnatých záně
tech, ve formě pom ády (při chorobách 
vlasových, dále jako zasýpacího prášku, 
na  obklady, ke kloktání, do zubních 
p rášků  a j. Její účinek závisí n a  obsahu 
alkaloidů, kys. chinové, chinotříslové a 
chinovinu. Způsobuje snižování teploty, 
dále působí též antiseptický.

Chinae corfex, o* china.
Chinaldin (a-methylchinolin),

CoH*. ČnHo(CIl). N, nachází 
se v dehtu  kam enouhelném ; přip ravu je  
se delším zahříván ím  para ldehydu  s an i 
linem  a kys. solnou. Bezbarvá kapalina, 
vře při 246°, s anhydridem  kys. ftalové 
poskytuje chinolinovou žluť.

Chiné (fra.nc., šiné), v tkalcovstvi pla- 
menité vzory barevné.

Chineoval, p roduk t vznikající tavením  
chininu a diethylbarbiturové kyseliny; 
krystalisu je  v jehlicích, těžko rozpusti- 
telný, taje při 132°. Dobrý prostředek 
proti kašli.

Chingan, pohoří ve vých. Asii, mezi 
pouští Gobi a Mandžuskem. Jest složen 
tabulovitě z prahor, na západě z g ranitu .

Dosahuje výše 3200 m. Na východě roz
k ládají se lávová pole. Malý Changin 
táhne se k A m uru  n a  ruské území a  po
kračuje  v pohoří Bureja.

Chinchila, 9 * činčila.
Chinicin, též chinitoxin, C 2 0 I I 2 4 N 2 O 2 ,  

alkaloid k ů ry  chinové. Tvoří se z chininu 
nebo konchininu působením  kyselin při 
vyšší -teplotě. Jest jedovatý, nemA účin 
ků  em pyreum atických (snižování teplo
ty), jest pravotočivý.

Chinidin, konchinin, • C 2 0 H 2 4 N 2 O 2 ,  a lka 
loid isomérní s chininem. Vyrábí se oby
čejně z chinoidinu, k te rý  je odpadkem 
při výrobě chininu z k ů ry  chinové. Tvoří 
bílé lesklé krystalky, ta jíc í při 168° C, ve 
vodě se špatně, v alkoholu a  éteru dobře 
rozpouštějí. Roztok reaguje  slabě zása
ditě, jest opticky pravotočivý. Jeho soli 
a  to hlavně s íran  a  kyselý s íran  slouží 
v lékařství.

Chinin, C?oH24N2Oo. 3 H 20, alkaloid, ob
sažený v kůře  chinové (Chinae cortex), 
jest doprovázen vždy jiným i alkaloidy; 
připravím e jej, vaříme-li rozmělněnou 
chinovou k ů ru  v okyselené vodě a pak 
hydroxydem  sodným vzniklou sraženinu 
extrahujem e alkoholem; získaný p ro 
duk t vyčistíme p řekry  statováním  jeho 
sulfhydrátu . Čistý ch. tvoří velmi hořké, 
bezbarvé krystaly, které se ve vodě roz
pouštějí málo, dobře v alkoholu, éteru a 
chloroformu. Ch. s kyselinam i tvoří 
většinou dobře krysta lisu jíc í soli, jejichž 
roztoky fluoreskují modře. Ze solí použí
vají se v lékařství nejčastě ji s íran  (ch. 
sulfuricum) a  chlorid (ch. hydrochlori- 
cum), méně tan n á t  (ch. tannicum), vale- 
r ian á t  a  j. Pro velmi hořkou chuť ve 
vodě rozpustných solí chin inu (síran se 
rozpouští v pom ěru 1 : 800, chlorid 1 : 34) 
bylo zavedeno používání solí ve vodě 
nerozpustných a tudíž bez chuti, na  př. 
euchinin (chininethylkarbonát), aristo- 
chin (dichininester kys. uhličité), salo- 
chinin (ester kys. salycilové) a jeho sa- 
licylát rheum atin . Ch. zpom aluje vý
měnu látek v organism u a proto snižuje 
teplotu těla; je proto velmi důležitým 
lékem proti horečce. Je dále jedem čet
ných m ikroorganism ů, zejm éna mala- 
riových plasmodií; je specielním lékem 
proti malarii, používá se též k omezení 
hnisání. Typickým účinkem  se vyzna
čují některé jeho deriváty, tak  optochin 
(dihydrokuprein), buzin (isooktylhydro- 
kupreiin) a eukupin (isoamylhydroku- 
prein); používá se jich proti pneumo- 
kokkům . Právě uvedené lá tky  jsou s to 
usm rtiti  bakterie též v roztocích, obsa
hujících vaječný bílek, kdy jiná  anti- 
septika selhávají a doporučují se k  anti-

Chiméra (bronz, Florencie).
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sepsi hloubkové, t. j. snažíme se vstři 
kováním  jich roztoku do tkáně  vylou
čili předem  infekci, k teré by se snad 
z rán y  m ěla do těla rozšířiti. Větší 
dávky chininu mohou způsobiti hučení 
v uších, závrať, opojení (chininové opo
jení), dokonce přechodné oslepnutí; ně 
které osoby jsou již na  malé dávky chi
n inu  velmi citlivé. Ch. objevili r. 1820 
Pelletier a Caventou.

Chininhydrochlorid, ch lorhydrá t chi
ninu, C20H 24N2O2 . HC1, vyráb í se po
tí vo jiným rozkladem s íran u  chininu chlo
ridem  barnatým . Po sfiltrování pone
cháme roztok volné krystalisaci, při níž 
vyloučí se chinin v podobě bílých, hed
vábně lesklých jehličkovitých krystalků . 
Ve vodě se dosti dobře rozpouští (1 d. ve 
34 d. vody 15° teplé nebo ve 2 d. vody 
100° teplé), podobně též v alkoholu a 
chloroformu. Přechovává se v dobře 
uzavřených nádobách v tem nu. Slouží 
v lékařstv í místo s íranu  chininu, poně 
vadž se ve vodě lépe rozpouští než 
tento.

Chininsulfát. Chinin tvoří s kyselinou 
sírovou dvě sloučeniny, a to: 1. n eu trá l 
ně reagující chininsulfát, s íran  chininu 
C2oH24N202)2H2S04+ 8H20 ; vyrábí se neu- 
tralisací kyselého s íranu  chininu roz
tokem sody. Tvoří jemné hedvábně lesklé 
krystalky, tající při 235.2° C, ve vodě 
málo rozpustné (1 d. v 800 d. vody při 
15° nebo 25 d. vody při 100° C), lépe v al
koholu (1:90), v glycerinu (1:40), skoro 
nerozpustný v éteru a chloroformu 
(1:700). Ve směsi alkoholu a chloroformu 
(1:2) se dobře rozpouští. — 2. Chinin- 
disulfát, kyselý s íran  chininu,

C20H24N2O2 . H2SO4 +  7H 20 , 
podle složení n eu trá ln í s íran  chininu, 
ale poněvadž kysele reaguje, označuje se 
obyčejně jako kyselý síran  chininu. Vy
rábí se z chinové kůry, k te rá  se ex tra 
huje v alkalickém  prostředí minerál, 
oleji nebo lihem a z roztoku oddělí se 
alkaloidy bud  kyselinou sírovou nebo 
oddestilováním lihu a okyselením. Získa
ná  směs s íranů  se neutra lisu je  sodou, 
ochlazením vyloučí se síran  chininu ve 
formě značně znečištěné, kdežto sírany 
ostatn ích  alkaloidů zůstanou v roztoku. 
Síran chininu se p ak  přečistí a kyseli
nou sírovou převede na  chinindisulfát. 
Z roztoku vylučují se bezbarvé lesklé 
krystalky, na  světle se žlutě barvící, ve 
vodě i alkoholu dobře rozpustné, tající 
při 160° za rozkladu. Chininsulfátu  i di- 
su lfá tu  používá se ve značné m íře v lé
kařstv í ke snižování teploty, a to hlavně 
proti horečkám  při malarii.

Chinit, cyklohexandiol, hexahydrohy- 
drochinon,

OH
I
CH

CoH ijOj =

H . C . OH
vzniká redukcí cyklohexandionu (1,4). 
Znám  jest ve dvou modifikacích cis a 
trans, které se liší bodem tání. Okysli- 
čením poskytuje p-benzochinon. Protože 
jsou chuti sladké a  také svým chemic
kým  složením se podobají cukrům , n a 
zývají se někdy také cukry cyklickými.

Chinizarin, Ci4H fl02 (0 H)2, d ioxyanthra- 
chinon, vzniká kondensací hydrochino- 
nu a anhydridu  kys. ftalové a je dů le 
žitou výchozí látkou pro p říp ravu  aliza- 
rinových barviv.

Chinoidin (chinioidin), hnědá, prysky* 
ř ična tá  látka, připravuje  se z matečných 
louhů, které zbývají p ři výrobě chininu, 
obsahuje proto zbytky chinových zásad 
a jejich rozkladné produkty; užívá se ho 
hojně jako lidového léku proti horečce.

Chinois (šinoa), malé, zelené, trpké  
pomeranče z Itálie.

Chinolin, CflH 7N, nachází se v dehtu  
kam enouhelném  a kostním  a vzniká za
hříváním  an ilinu  s  glycerinem a kys. 
sírovou za přítom nosti nitrobenzolu nebo 
kys. arsenité. Jeho konstituce a vztah 
k benzolu a  pyrid inu jest pa trný  z těch 
to s tru k tu rn ích  vzorců:

CH CH

CHj^>iCH C H j ^ C H
chI^Jch chÎ JJch

CH N

benzol pyrid in

CH CH

C H í ^ ^ ^ j C H

CH\ / C \ / CH 
CH N

chinolin

Ch. je bezbarvá, olejovitá, světlo silně 
lámající kapalina, ve vodě málo se roz
pouští, vře p ř i  239  ̂ a s kys. tvoří dobře 
krystalu jíc í soli. N áhradou vodíků alkyly 
vznikají z chinolinu homologické a iso- 
merní slouč., chinolinové zásady. Na chi
nolinu jsou založeny četné alkaloidy. — 
Ifiochinolin nachází se vedle chinolinu 
v kam enouhelném  dehtu, chinolinu se 
velmi podobá, obsahuje však dusíkový
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atom  v jiné poloze. Jest m atečnou lá t 
kou některých opiových alkaloidů.

Chinolinkarbonové kyseliny, tvoří se 
oxydací homologů chinolinu. Skupina 
karboxylová je buď na  jádře  benzolovém 
nebo pyridinovém. Z nejjednodušších 
kyselin význačnější jsou: kyselina cin- 
choninová, tající p ř i  254° C (viz 1.) a ky 
selina chinaldinová o bodu tání 156° C 
(viz 2.). P řeh řá t ím  rozkládají se kyse
liny chinolinkarbonové n a  chimolin a 
kysličník uhličitý.

CH CH 

H c /  N C /  X CH
I I I

HCX / C ^  / C.COaH

C N
H

1.

CH C . COjH 

HC/  N C/  X CH
I I I

HCX y C x  / C H

N

2 .

Chinolinová červeň, C20Hi8N2NC1, deh
tové barvivo, vzniká působením  benzol- 
trichloridu n a  sm ěs chinaldinu a iso- 
chinolinu; pro svou nepěknou barvu se 
nehodí k barvení látek, používá se ho 
ale ve fotografii k sensibilisaci.

Chinolinová žluť (chinaldinová žluť), 
Ci8H n N 0 2, vzniká tavením  chinaldinu 
s anhydridem  kys. ftalové a chloridem 
zinečnatým. V alkoholu rozpustná ch. ž. 
(chinoftalon, jež slouží k barvení laků  a 
vosku; ve vodě rozpustná  sodná sůl od 
ch. ž. odvozené sulfokyseliny barví vlnu 
a hedvábí na  žluto.

Chinon, benzochinon, CflH40 2, získán 
byl po prvé oxydací kyseliny chinové 
směsí dvojchrom anu draselného a kyse
liny sírové. Dnes se p ř ip ravu je  obyčejně 
oxydací anilinu. Tvoří žluté, nepříjem ně 
páchnoucí jehličky, tající p ři 115.7° C. 
Ve studené vodě se špatně rozpouští, 
dobře rozpouští se v horké vodě, a lko
holu, éteru atd. Jest jedovatý. Redukcí 
poskytuje nejprve  chinhydron, po delší 
době hydrochinon. S vodními p a ram i 
těká. Na světle hnědne, kůži barví žluto
hnědě. Slouží k výrobě barv iv  a orga
nických prepará tů .

Chinonim inová barviva, dehtová b a r 
vivá, odvozující se od im inů chinonů; 
náleží k  n im  indam iny, indofenoly a dů 
ležité aziny, oxaziny a thioaziny.

Chinonoximy (nitrosofenoly), vznikají 
působením kys. dusité n a  fenoly a půso
bením chlorhydrá tu  hydroxylam inu na  
chinony. Od orthochinonu odvozené ch. 
tvoří s kysličníky kovů barevné, na  tk a 
nivo pevně lnoucí laky, pročež používá 
se jich jako mořidlových barviv.

Chinony, sloučeniny obecného vzorce 
CnH2n-80 2, jež teoreticky odvozujeme od 
uhlovodíků řady  benzenové náhradou 
dvou vodíků dvěm a atom y kyslíkovými. 
Podle toho, kde nastane  n áh rad a  vodíků 
kyslíky, obdržíme buď para-chinony 
nebo ortho-chinony. Tak  na  př. od ben
zenu odvodíme si:

H H
x c = c \  

c h ;  ' c h
V - c ^

H H

benzen

H H
/ C = C \

0 = C  , c = o
X C = c /

H H

p-chinon

H H
/ C = c N  

HC C = 0
X C—C /

H O 

o-chinon
Mnohem důležitější jes t skup ina  para- 
chinonů, které byly dříve znám y a jsou 
m nohem  stálejší. Tvoří se okysličením 
různých p-sloučenin sm ěsí dvojchrom anu 
draselného a kyseliny sírové. Samy se 
opět snadno reduku jí  a  přecházejí v t. 
zv. hydrochinony, sloučeniny o 2 atomy 
vodíku bohatší.

Chinook (činuk), pův. vlhký s.-z. v ítr  
na  západním  svahu Skalistých hor 
(Sev. Amer.), nyní jméno teplého, su 
chého západ, větru  n a  vých. svahu.

Chinosol (oxychinolinsulfonan d rase l
ný) C 0 H g N  . OSO3H, žlutý, krystalický, ve 
vodě rozpustný prášek; používá se jako 
antiseptický prostředek hlavně p ř i  oše
třování ran, při porodech, jako ústn í vo
dička a kloktadlo.

Chinová kys. tříslová, nachází se, vá 
zána částečně na  alkaloidy, v chinové 
kůře. V ařením  se zředěným i kyselinam i 
štěpí se v cukr a am orfní chinovou čer
veň, k te rá  tavením  s hydroxydem  d ra 
selným  rozkládá se v kys. protokate- 
chovou a octovou.

Chinoviny, heteroglykosidy složení 
C30H48O8, obsažené hlavně v nepravých  
korách chinových. a-chinovin obsažen 
jest v kůře  zv. ch ina nova (surinam ská 
ků ra  chinová) a v m além  množství také 
v pravé kůře  chinové. Jest to bílý, k ry 
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stalický prášek, hořké chuti, ve vodě 
špatně rozpustný. /Lchinovin ohsažen 
jest v koře china cuprea. Jeho krystalky 
tají při 235° C. Oba druhy  hydrolysují se 
kyselinou solnou v kyselinu chinovo- 
vou a cukr chinovosu (methylpentosu, 
C6H 12O5).

Chinovník (Cinchona), s trom  čeledi 
m ařinkovitých (Rubiaceae). Jeho vlastí 
jest vysočina Andská v Již. Americe, kde 
roste ve výši 800—3400 m  n. m. až do
dnes divoce. Poněvadž neracionelním 
hospodařením  těžba chinové k ů ry  stále 
se zmenšovala-, byly již od r. 1850 či
něny pokusy s um ělým  pěstováním  chi- 
novníků i v jiných zemích, a to hlavně 
na Ceyloně, v P řední Indii a n a  Javě. 
Zvláště na tomto posledním ostrově se 
dnes pěstuje velké množství chinovníků, 
jež dodávají většinu kůry  v obchodě 
přicházející. Chinovník jest š tíhlý stro 
mek nebo keř, z něhož se k ů ra  získává 
buď loupáním  nebo se stromek usekává 
a pak  loupe. Stromy šlechtěné dávají 
lepší kůru , nežli s trom y divoce rostoucí. 
Z jednotlivých d ruhů  chinovníků, které 
poskytují ků ru  chinovou pro obchod, 
jsou nejdůležitější: Cinchona officinalis, 
dávající šedou ků ru  Loxa, C. Calisaya a
C. Ledgeriana, dávající žlutou králov
skou k ů ru  chinovou a C. succirubra, po
skytující červenou ků ru  chinovou. Všech 
užívá se v lékařství a na  výrobu 
chininu.

Chinoxaliny (benzoparadiaziny), vzni
ka jí z orthofenylendiam inů účinkem  
glyoxalu a jiných diketoslouč., též úč in 
kem  aldehyd- a  ketoalkoholů. Od ch. od
vozují se chimoxalinová barvivá.

Ghiococca R. Br., rod Rubiaceí, Ch. an- 
guifuga Mart., z Již. Ameriky; poskytuje 
t. zv. gainkaový kořen, obsahující hořké 
látky, jehož užívají domorodci proti 
u š tknu tí  hady.

Chioggia (kiodža), hl. m. d is tr ik tu  v it. 
prov. benátské, 36.104 ob., na lagunovém 
ostrově.

Chión, žák Platónův, z pontské Hera- 
kleie, zavraždil spolu s Leonidem a  An- 
titheem  ty ran a  svého rod. m. Klearcha.

Chionantlius L., bělas, rod rostlin  z če
ledi olivovitých (Oleaceae), Ch. virginica 
L., b. virginský, jest skvostný parkový 
keř ze Sev. Ameriky; k ů ry  z jeho ko
řenů  se v Americe používá proti zimnici.

Chionides, nejst. n ám  znám ý skladatel 
komedií v Athénách, žil kol r. 485 př. Kr.

Chionodoxa Boiss., rod Liliaceí (lilijo- 
vitých), jsou to malé, cibulovité rostliny 
s k rásným i květy. Čtyři d ruhy  v Malé 
Asii. Ch. luciliae Boiss., s k rásně  m odrý

mi květy, pěstuje se hojně i u nás jako 
ozdobná, časně z ja ra  kvetoucí rostlina.

Chios (tur. Sakis Adasi, mastigový 
ostrov), řec. ostrov v Egejském moři. 
827 km 2, (1920) 63.235 ob., při m aloas ij 
ském pobřeží. Jest prostoupen pohořím  
(hora sv. Eliáše, 1264 m), podnebí je m í r 
né. Již ve sta rověku  proslul šedým, bíle 
žíhaným  m ram orem  a hrnčířským  jílem. 
Nyní se zde těží leštěnec antimonový, 
sm yrek a okr. Vyváží se úzeň, mastix, 
jižní ovoce, víno, olej, anýz. Hl. m. Ch. 
(Kastron), (1920) 13.700 ob.

Chipolin, ná tě r  barvou na dřevě, k terý  
m u dodává vzhledu porculánového.

Chippendale (čipendel) Thom as (1709 
—1799), angl. uměl. tru h lá ř ;  měl velký 
vliv na  tehdejší vkus svým  vzorným d í 
lem The Gentleman and Cabinet-makers 
Director (1754, posléze 1896).

Chippewa (čipeue), levý přítok Missis
sippi v sev.-am. státě Wisconsin, 380 km  
dlouhý.

Chippewa F alls  (čipeue fóls), město 
v sev.amer. s tá tě  Wisconsin, (1920) 9130 
ob., s velikými stavbam i 11a  využití vod 
ní energie, p ři vodopádech Ch. (o*).

C hiquinquira (čikinkira), město v dep. 
Boyacá republiky Columbie, (1918) 22.500 
ob., proslavené poutní místo.

Chiquito (čikito), ind iánský  kmen zvi. 
řečí m luvící ve vých. Bolivii, asi 20.000 
hlav.

Chiriqui (čiriki), provincie v rep. Pa- 
namá, 12.186 k m 2, 68.484 ob. Hustě Zales
něné toto území pro tína jí Kordillery Ch- 
s horou Cerro de Santiago (2827 m) a 
sopkou Ch. (3433 m) a území není .nikde 
nižší než 900 m  n. m. Hlavními pram eny 
výdělku jsou plantáže a pěstování d o 
bytka. Ložiska zlata, kam. uhlí. H lavní 
město jest David.

Chiriqui (též Ch. laguna), zátoka K a
ribského moře v provincii Bocas del 
Toro v rep. Panam á.

Chirka-i-šerif (arab., vznešený cár), 
černý plášť proroka Mohameda, uložený 
v Cařihradě.

Chirograf (řec.), rukopis, dlužní úpis. 
V obec. p rávu  mluvilo se pouze o chiro- 
grafní pohledávce, byl-li dán úvěr jen 
na pouhý dlužní úpis bez zástavy.

C hirographar, věřitel, jehož pohledáv
ka zakládá se n a  p ísem ném  dokladu  
(listinném, směnce, dluž. úpisu), oproti 
pohledávce, zajištěné knihovním  zápi
sem na  hypotéce.

Chirologie (řec.), ct* m irom antie.
Chirom antie (řec., chirologie), um ění 

zc stavby a čar lidské ruky  vyčisti po
vahu a osud. Ch. jakožto form a věštění
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byla  pěstována u Chaldejů a Židů, spo
čívala n a  představě, že člověk i jeho jed
notlivé orgány jsou ovlivněny vlivy p la 
ne t a souhvězdí. Dlaň byla rozdělena na 
7 oblastí, ohraničených čaram i (podle 7 
planet, mons Jovis atd.) a  z jejich vývi
nu, velikosti a tv a ru  (na př. čá ra  ke ko
řeni palce — čára  života) a  jiných pomě
rů, byla čtena délka života, osudy atd. 
O um ění tomto vznikla  veliká li te ra tu ra  
(í6.—18. stol.). Ještě n a  počátku 18. stol. 
byla p řednášena  n a  universitách. Dnes 
ji provozují c ikáni a  okultisté. Lit.: Ar- 
pentigny: La chirognomonie (1843); Gess- 
m ann: Katechism us de r  H andlesekunst
(1921).

Chiromy m adagascariensis, O* ksukol 
veverovitý.

Chironectes, a* vydrovec.
Chironomidae, a* pakom áři.
Chiroptera, a* letouni.
Chlrothéka, pokrývka ruky; ozdobné 

i*ukavice b iskupů a  králů , pak  také že
lezné rukavice, užívané v středověkých 
mučírnách.

Cliirotherium, Q* geologické útvary.
Chirurg (řec.), dříve lazebník, lékař 

ran, dnes název pro specialistu v c h i 
rurgii.

C hirurgická anatom ie  (topografická 
anatomie), Q* anatomie.

Chirurgie, lékařské odvětví, které se 
dříve omezovalo hlavně  n a  léčbu zevních 
chorob, avšak postupně proniklo do 
všech oborů lékařství. P rováděti ch iru r 
gické zákroky vyžaduje dnes krom ě ob
sáhlých vědomostí v celé klinické m edi
cíně pečlivého technického výcviku, n e j 
lépe ve velké ch. nemocnici. Rozezná
vají se zákroky nekrvavé (napravení zlo
m enin  a  vym knutí, obvazy, m asáž a  p.) 
a krvavé (operace). — Dějiny: Nejstarší 
zprávy o ch. operacích pocházejí od s ta 
rých E gypťanů  a  Indů. Řečtí lékaři v do
bě H ippokratově (460—377 př. Kr.) a  po
zději v A lexandrii provedli m noho vyni
kajících zákroků p ři léčení zlomenin a 
vym knutí. Ř ím an Celsus zm iňuje  se již 
o plastických operacích a  m luví podrob
ně o kýlách a jich  odstranění; od něho 
pochází také jedna  am putačn í metoda. 
Arabové používali z náboženského odpo
ru vůči krvavým  zákrokům  místo nože 
žhavého železa. Jejich nejznam enitější 
lékař byl Avicenna. K dalším u rozkvětu 
dospěla ch. v dol. Itálii v Neapoli, Bo- 
logni, Padově a  zvi. ve Francii (Guy de 
Chauliac). V 16. stol. dostalo se nových 
podnětů Vesaliovou reformací anatomie. 
Dílo, k teré napsal Ambroise P a ré  o stře l
ných ranách  a  podvazování tepen, které 
zavedl, nabyly  základní důležitosti. 1731 
založena v Paříž i ch. akademie, k te rá  po

desetiletí byla v tomto oboru v celé Evro
pě sm ěrodatnou (Petit, Desault). V Anglii 
působili v této době W illiam  a  John 
H unter; ze znam enitých chirurgů něm. 
nutno uvésti Lórenze Heistera. Také na 
poč. 19. stol. vynikali nejvíce chirurgové 
francouzští; z Němců především Dieffen- 
bach, v Anglii Astley Cooper. Vlivem po
kročilejších vědomosti v anat. a  fysiolo- 
gii rozvinula se v Německu ch. konser- 
vativní (Stromeyer, Langenbeck), snažící 
sc odstran iti chorobu tak, aby orgán a 
jeho činnost zůstaly co nejvíce zachová
ny. Tento rozvoj byl umožněn objevem 
narkosy chloroformové a  éterové (o* 
umrtvení). K rozkvětu ch. vedlo zavede
ní antiseptického (Lister) a  aseptického 
(Bergmann) ošetření ran , spojené se jm é
ny Volkmanna, NuBbauma, Huetera, 
B illrotha a jeho školy, Thiersche a  j., 
trvajíc í podnes. Zvláště ch. břicha, moz
ku, míchy, plic atd. m ohla  teprve nyní 
nabýti většího rozsahu a prohloubení. 
Z čes. ch irurgů  vynikl Maydl, Albert (pů
sobil ve Vídni), Kukula, Jedlička, Petři- 
valský, Jirásek, Lewit a j. O pokrocích 
vědecké a praktické ch. referuje se v za 
sedáních ch. společností. V ČSR. m ám e 
Čsl. společnost chirurg.-gynaekologickou.

C hirurgie válečná, oddíl chirurgie, za
bývající se léčením vál. poranění a  cho
rob z n ich  vzešlých. Její zevní podm ínky 
jsou podstatně jiné než u ch. mírové. 
Raněný stále s tř ídá  lékaře  a  nemocnice, 
až přijde do vlasti (Q* váleč. zd ravotn i
ctví). Chirurg v poli nejen  že m usí ovlá- 
dati lék. umění, nýbrž m usí um čti i orga- 
nisovati a improvisovati. V pohyblivé 
válce m usí stále vyhledávati útulky, p ř í 
hodné pro chirurg, výkony a co nejvíce 
bezpečné (kostely, továrny, zámky atd.). 
Není-li takových, nu tno  postaviti s tany  
n. baráky. Ve válce posiční lze nem oc
nici vybudovati poněkud lépe. Zdravot
nický personál m usí býti dobře vyškolen. 
V době velikých bojů m ohou býti v n e j 
přednější formaci (hlavní obvaziště) ope
rována pouze hrozivá krvácení, zranění 
spojená s nebezpečím udušen í atd., o s ta t 
ní raněn í dopravují se do polních ne
mocnic. Zkušenosti ze světové války ved
ly p ř i  ošetření ran  k odchylkám  od m í
rové prakse. Těžká zranění dělovými 
střelam i nutno pokládati za infikovaná; 
vyžadují rychlého operativního zákroku. 
P ro ti te tanu  (ztrnutí) m usí všichni ra n ě 
ní co nejdříve obdržeti injekci sera. Ve 
3větové válce s ta la  se v. ch. celkem ak tiv 
nější než dříve; svědčí o tom zásadní 
operativní zákroky u všech těžkých střel, 
ran, zvi. v břiše, h lavě a  kloubech.

Chislehurst (Chiselhurst) (čislherst), m. 
v angl. h rabs tv í Kent, 9000 ob. Poblíž
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Camden House, kde 1873 zemřel Napo- 
léon III.

Chiswick (čisik), vilové m. v angl. h rab 
ství Middlesex, 41.000 ob. P okusná  za
h rada  H orticu ltural Society a  Chiswick 
House, sídlo vévody z Devonshire.

Chitarrone, starý  loutnový basový n á 
stroj, zvi. ř ím ská  theorba. S oblibou byla

Glútarrone.

používána k provedení generálního basu 
misto k lav íru  nebo varhan.

C hitevá-Jirásková Bohdana (* 16. XI.
1847 v Král. Hradci, + 11. VIII. 1929 v So
fii), česko-bulhar. spisovatelka. Po p ru 
ské válce vypravila  se do Bulharska. S ta 
la se učitelkou v městě Karlovu, kde se 
provdala  za bulh. obchodníka Chiteva, 
pocházejícího z rodu revolucionáře Pa- 
na jo ta  Chitova. Krvavá povstání z r. 1876 
a vypuknutí rusko-turecké války (1877) 
zastalo ji v Kaloferu. Popsala  živě tu rec 
ké ukru tnosti v časop. Pokroku (1876). 
Z Kaloferu odjela do Cařihradu, kde zí
ska la  intervenci Velmocí k záchraně  Iv. 
Ev. Gešova, potomního vynikajícího s tá t 
n íka bulharského, odsouzeného v Plov
divě k smrti. V rátila  se p ak  do osvobo
zeného B u lharska  a  vyučovala v různých 
bu lharských  městech n a  dívčích školách 
až do r. 1903, kdy šla do pense. P ilně p ře 
k láda la  z češtiny do bu lharš tiny  a  n a 
opak. K větším  pracím  náležejí přek lady  
Štolbových veseloher Mořská panna, Na 
letním  bytě, Závěť a  Vrchlického Noc na  
Karlštejně. Do češtiny přeložila několik 
povídek Iv. Vazova a  povídku Iv. Ev. Ge
šova Čtyřlístek (Nár. Listy, 1899). Do 
bulh. časopisů p sa la  články a úvahy  pe
dagogické a populárně sociální.

Chitin, dusíkatá  látka, chem. si. acetyl- 
glukosam in; je vylučován pokožkovými 
buňkam i bezobratlých, a tvoří pevné 
k runýře  (hmyz, pavouci, korýši, rourky 
m ořských červů). U korýšů bývá inkru- 
stován ještě vápenitým i solemi, které  m u 
dodávají ještě větší pevnosti. Nacházíme 
ho také u rostlin  (houby).

Chitón (řec.), spodní ša t  s tarých  Reků, 
nošený přím o n a  těle, často jediný oděv, 
zap ínaný  n a  levém rameni. Původně sa 
hal ke kolenům. Od 5. stol. počaly jej no- 
siti také  ženy a tu  se prodloužil až k p a 
tám. Dvojitý chitón, ženský oděv, dlouhé 
roucho sepjaté n a  ramenech, p řes  p rsa  
a záda z dvojnásobné látky.

Chitov P an a jo t (1830—1919), bulhar. re 
volucionář a  vojvoda. Žil s počátku jako 
ha jduk  v horách  a  mstil se T urkům  
za bezpráví jem u spáchaná; když však 
mu 1862 dopsal spisovatel-revolucionář
S. Rakovski, aby se svou četou pom áhal 
národní revoluci, postavil se plně do slu 
žeb národních snah  o osvobozeni B u lha r 
ska a  ochotně podřizoval se rozkazům  re 
volučních výborů. Zvláště proslavil se 
v r. 1867, kdy velel četě, jejímiž členy 
byli známí bulh. revolucionáři Vasil Lev- 
ski, Filip Totju, Ivan Kršovski a  děd 
Željo. Byl v blízkých stycích také se zna
m enitým  revolucionářem  Hadži Dimit- 
rem. H lavní oblastí revoluční činnosti 
Chitovovy bylo pohoří S ta rá  P lan ina . 
Své pestré příhody  vylíčil zajímavě ve 
vzpomínkách Moeto patuvane po Stara- 
P lan ina  i životopisanieto n a  nekoi bal- 
garski s ta r i  i novi voevodi (v B ukurešti 
1872. Přel. Konst. Jireček ve Světozoru 
a v Osvětě 1874—75). V r. 1876 velel Chi
tov oddílu bulh. dobrovolníků (počtem 
1300), k terý  pom áhal S rbům  ve válce 
proti Turkům . V rusko-turecké válce 
H877—78) bojoval jako dobrovolník v ru 
ské arm ádě (opolčenec). O vánocích 1877 
převedl přes S tarou-P lan inu  ta jným i ce
stam i 16 ruských  divisí, vedených gen. 
Mich. Dim. Skobelevem. Zúčastnil se je
ště srbsko-bulharské války (1885) a  pak  
odešel do ústran í. Lit.: Květy (v r. 1870) 
a  Jireček ve svém bulh. Deníku.

Chitrovo, s ta rý  ruský šlechtický roď ze 
druhé polov. 14. st., potomci Edu-Chana 
a jeho b ra tra  Salachm ira, k teří ze Zlaté 
hordy přišli do Rjazaně.

Chitrovo Bogdan Matv. (* asi 1615— 
1680), ruský  bojar, ve velké přízni carů  
Aleksěje Mich. a  Fedora Aleks. Založil 
město Simbirsk.

Chitrovo Vasil Nikol. (1834—1903), rus- 
spisovatel řad y  sp isů  o Palestině, spolu 
zakladatel rus. Palestinské společnosti.



Chittak 301 Chladicí stroje

C hittak  (chattak, čitak), váha  užívaná 
v Brit. Indii, obsahuje  5 tola — 58*319 g.

Chittenden (čitendn) Russel Henry 
<* 1856), amer. fysiolog, od 1882 prof. na  
univ. New Haven.

C hittussi A ntonín 
(* 1. XII. 1847 v Ro
nově, f  1. V. 1891 
v Praze), vynik. čes. 
m alíř. Jeho děd by]
Ita l z Ferrary . Stu* 
doval malíř, v P r a 
ze v Mnichově, roz 
hodným  vlivem však 
n a  něho působil po
byt v Paříži. Zane
chal žánru  a  stal se 
k ra jiná řem  zásad šk. 
barbizonské. Cílem Antonín Chittussi. 
se m u stalo impre- 
sionistické vystižení ná lad  a stavů  
v kra jině  i v n i t ru  umělcově. V Čechách 
ho upoutávaly  m írně  zvlněné krajiny, 
louky, bažiny, rybn íky  a  paseky zatuže
ných nebo zšeřelých nálad, jezera, řeky, 
předm ěstské stavby a pobřeží ve F ra n 
cii, Holandsku, Bosně a Uhrách. Jeho 
obrazů je -mnoho, pravidelně menšího 
formátu. Lit.: K. B. Mádl, A. Ch. (1894), 
J. Zvěřina, Válečné vzpomínky n a  A. 
Ch. (Osvěta 1915), L. Domečka (Topičův 
Sborník 1921), P. Toman, Slovník čsl. 
výt, um ělců (1927).

Chitz A rtu r  (* 5. IX. 1882 v Praze), 
něm. hudeb, skladatel, žák V. Nováka, 
Fr. Spilky. M ařáka  a Handlena, diplom, 
inž. a  PhDr., prof. teorie a dějin hudby 
v Drážďanech. Napsal: Die Hofmusik- 
kapelle Kaiser Rudolf II. a  řadu  s tudií 
o p rvn ím  období sk ladat. činnosti Beet
hovenovy: B. P rag er  A ufenthalt im J. 
1796 Od r. 1918 je kapeln íkem  stát. div. 
v Drážďanech.

C hiurlo Bindo (* 1886 v Cassaccu 
u Udine), od 1923 profesor řeči a l i te ra 
tu ry  italské n a  Karlově universitě.

Chiusa (ital., poustevna, průsm yk), 
jméno přečetných ital. obcí.

Chiusi, m. v ital. prov. Siena, 3000 ob. 
Okolo m. e truské náhrobky s n á s těn 
ným i m albam i.

Chiva (Chowarezm, Choresm, země n í 
žin), býv. chanát, jižně od Aralského je 
zera, v yp rah lá  země o 61.900 k m 2, je slo
žena z pouští a  stepí. Jen tře tina  je 
oásového charak te ru . Daří se obilí, rýži, 
ovoci, vínu a  bavlně. Domácí zvířata  
jsou velbloud a  ovce. V stepích žije vlk, 
šakal, liška, jelen, antilopa, orel. Ob. je 
520.000. Kvete obchod bavlnou, ovčí 
vlnou a  obilím. Hl. m. Ch. m á 5000 ob., 
vyváží koberce, zboží hedvábné a  b a 

vLněné. 1918 za jím ala  se o Ch. V. B rita 
nie, ale zmocnili se jí bolševici a  Ch. se 
sta la  částí sovět, repub liky  T urkestanu , 
složky SSSR.

Chivarové, ind iánský  km en n a  stř. Rio 
Pastaza (Jižní Amerika), světlé pleti.

Chivasso, m. v ital. prov. Torino, 5000 
ob., na  Pádu.

Chlad B., pseud. B. Chaloupky.
Chládek, pseud. Rud. Pokorného.
Chládek F ran tišek  (* 1829 v Hředlech 

u Rakovníka, + 1861 v Senomatech), 
tkadlec a řezbář, básník-sam ouk; jeho 
verše vydal O takar Mokrý: Básně sam o
uka F ran tišk a  C hládka (1884).

Chládek Jiljí (* 1743 v Praze, f  1806), 
1759 p rem onstrá t  strahovský, 1793 rektor 
Karlovy university ; psal o pastorálce 
vydal Naučení, k te rak  by se mělo dobře 
po česku m luviti a  psá ti (1795).

Chládek Jos. E m ilian  (* 1810 v Dol. 
Ročově u Loun), hudebník, m ajite l h u 
debního ú stavu  v Praze 1842—1855.

Chládek Ludvík, pseud. Em. Vachka.
Chládek Matěj, Q* Etesius.
Chladicí nádoby, porovité hliněné n á 

doby. Užívá se jich ve Francii (hydro- 
cérames), Španělsku (alcarrazas), P o r tu 
galsku (bilhas) v sev. Africe a j.

Chladicí pec, hlavně ve sk lářstv í t. zv. 
dohořívací pec, v níž skleněné výrobky 
Zvolna chladnou. Obyčejně tvaru  dlou
hého tunelu, jímž zboží p rob íhá  do ch lad 
nějších míst, nebo ve způsobě komor, 
které jsou vytápěny odpadním  teplem 
Sklářských pecí.

Chladicí prům ysl, výroba umělého 
chladu pomocí zimotvorných s tro jů  
k technickým  a vědeckým účelům.

Chladicí směsi, některé soli s drob
ným ledem, sněhem  n. vodou zbavují 
teplo své nejbližší okolí, které tím  
ochlazují. Jejich působení spočívá n a  t. 
zv. záporném  tepelném zabarvení che
mického děje, k terý  při tom vzniká. 
V p raksi užívají se chl. s. h lavně k vý
robě umělého ledu a možno docíliti znač
ného snížení teploty (směsí sněhu  a chlo
ridu vápenatého až n a  —50°!). Z ne j
znám ějších chl. s. jsou: salm iak  a voda, 
sníh a kyselina sírová, alkohol a pevná 
kyselina uhlič itá  a j.

Chladicí stroje k um ělém u ochlazování 
těles, kapalin , vzduchu a p.; účel svůj 
provádějí tím, že ub írá  se látkám , které 
se m ají ochladit, teplo. Děje se tak  ne
pře trž itým  odpařováním  kapalin  nebo 
chladivých směsí, které ub íra jí svému 
okolí (tedy látkám , které se m ají ochla
dit), teplo, potřebné k vypařování, vzdu
chovými ch. s., p ři nichž se ke chlazení
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pcužívá exipanse stlačeného a ochlaz. 
vzduchu (stroje W indhausenovy, Stir- 
lingův, Clarkův a j.), parn ím i ch. s. 
kompresními, při nichž se vlastní ochla
zení děje v kondensátorech, nebo ab
sorpčními, v nichž při nízké teplotě lá tky 
mění se v páry  a potřebné teplo berou 
z obklopujícího tělesa (při strojích Tel- 
lierových, Carrého, Fixaryho, Lindeo- 
vých, Sidelyho a mn. j. soustav), použí
vajíce různých kapalin  (amoniak, kyslič. 
siřičitý, kysel, uhličitá, chlorid nebo éter 
methylnatý, sirný éter a j.).

Jejich zimo tvor. účinek je založen na  
tom, že plyny se stlačením (kompresí) 
zahřejí a při následující expansi zase 
přim ěřeně ochladí. Toto ochlazení n a 
s tává samozřejmě i tehdy, když se 
teplo, získané kompresí před expansí od
vede. Má-li plyn n a  př. teplotu okolí, m á  
po expansi teplotu nižší. V chl. strojích 
koná obyčejně nějaký nosič tepla (chla
divo) oběh: Ochladí se expansí a odním á 
tím teplo svému okolí. Teplota chladiva 
se pak mechanickou prací vnější, s t la 
čením v kompresoru, zvýší nad teplotu 
okolí, takže lze teplo odváděti obyčejnou 
studenou vodou. Chladivo tedy p řijím á 
teplo při nízkých teplotách a vydává je 
při vyšších. Chladivém je obyčejně 
vzduch, voda, pára, čpavek, kysličník 
uhličitý, kysličník siřičitý, éter, metyl- 
chlorid, ethylchlorid a j. Rozeznáváme 
chladicí stroje se vzduchem a stroje 
s vypařováním. Otevřené stroje vzdu- 
hové používají stále nových množství 
vzduchu, k terá  se nassávají, stlačí, 
ochladí a nechají pak expandovat! a vy
tlačí zas do atmosféry (bezprostřední 
chlazení), k terá  se tím  ochladí. U uza 
vřených strojů koná oběh vždy totéž 
množství vzduchu a teplo se okolí odní
m á stěnam i potrubí. Stroje odpařovací 
jsou zařízeny tak, že se chladivo (voda, 
kysličník uhličitý, čpavek atd ) střídavě 
vypařuje a zase kondensuje. Důležitá je 
souvislost mezi teplotou, tlakem  a vý- 
parným  teplem páry ; tlak páry  stoupá a 
klesá úm ěrně s teplotou. Tak na  př. při 
tlaku  páry  —10° je tlak u vody 0 00294 
at., u kysličníku siřičitého 1-05, u čpav
ku 2-92, u kysličníku uhiličitého 26°99 at. 
První otevřený vzduchový chladicí stroj 
postavil Gerschce 1834 v Americe, první 
uzavřený stroj zkonstruoval Kirk 1862. 
Nejrozšířenější byl uzavřený stroj se 
vzduchem, Colemanův. P rvní chladicí 
stroj se čpavkem sestrojil Carré 1860 
v Paříž i; kompresní stroj se sirným  éte
rem sestavil Perk ins 1835, po něm r. 1871 
Tellier použil methyléteru, r. 1874 Pictet 
kysličníku šiřičitého, r. 1876 Lindě opět

am oniaku a  1881 W indhausen  kyseliny 
uhličité.

Chladič, u různých s tro jů  zimotvor-
ných, o* kondensátor, u motorů výbuš
ných (v automobil.), nebo součást záchr. 
přístrojů dýchacích, používaných v hor
nictví pro ochlazení vzduchu, zahřátého 
pohlcováním kysličníku uhličitého.

Chladirna, místnost, kde se ochl. a 
konservují potraviny (na jatkách, u řez
níků, v tržnicích a p.), nebo prostora 
v pivovarech, kde se chladí pivo na 
štokách

Chladni E rnst (1756—1827), něm. fysik; 
vynalezl nové hudební nástroje, objevil 
délky vln zvukových, zákony chvění 
strun, rychlost vzduchu v kapalinách, 
plynech. První hájil myšlenku, že m e
teory jsou kosmického původu.

Chladnokrevná zvířata, jejichž tělesná 
teplota překročuje nepatrně okolní tep
lotu a zároveň s ní se mění. Opak jsou 
teplokrevná z. Q* teplota zvířat.

Chladnokrevný kůň, těžký tažný kůň 
klidného, flegmatického tem peram entu, 
používaný pro těžký tah  hl. v hospo
dářství; o* kůň.

Chladt Em anuel F ran tišek  (* 1802
v Přešticích, + 1866 v Horšovském Týně), 
kapucín; vydal Radostný věnec m arián 
ský (1834).

Chlamtacz Marceli (* 1865), pol. právn. 
spisovatel a kom unáln í pracovník.

Chlam ydobakterie, vláknité buňky, 
opatřené pochvou a  tvořící kolonie; dělí 
se většinou kolmo k podélné ose.

Chlam ydodera (lemčík), p ták  z čeledi 
špačkovitých, žijící ve vn itřn í Austrálii. 
Jest podobný rajce, m á  k rásný  červený 
obojek kol k rku  s prodlouženými péry. 
Tělo jest barvy tmavohnědé, péra  na 
koncích m ají žlutou skvrnu . Staví si ke 
hnízdům  dlouhé chodbičky z větviček a 
ozdobuje je škeblemi a  kostmi. Známy 
jsou čtyři druhy.

Chlamydomonas, zelená řasa, volně ži
jící, skládajíc í se z jediné sam ostatně se 
pohybující buňky. Rozmnožuje se rejdi- 
vými výtrusy. 42 d ru h ů  po celém světé 
ve vodě i na  vlhké zemi. Jest původcem 
náhlého zeleného zabarvení vody v deš
ťových kalužích a loužích, hlavně po 
bouřkách (Ch. pulvisculus). červené ba r 
vivo obsahuje Chl. sanguinea  a barví 
věčný sníh velehor (Ecuador) do červena.

Chlam ydophorus truncatns, Q* plášt- 
ník.

Chlam ydosaurus Ringii, agam a okruž- 
natá, ještěr z podčeledi agam  pokřov- 
ních (Agamidae-Dendrohata), domácí 
v Austrálii, kde přebývá po většině na
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stromech. Má kožnatý řasnatý  límec po 
obou stranách  krku, jakési okruží, které 
při podráždění rozvinuje. Všežravec, až 
1 m dlouhý, z toho oblý ocas činí polo
vinu.

Chlamydozoa, domnělí původci mno
ha chorob, jako neštovic pravých a 
kravských, trachomu, také snad lyssy 
(vztekliny), spály, spalniček. Nakažlivi- 
na těchto nemocí prochází všemi filtry, 
sloužícími k  zachycení bakterií, musí 
býti tedy značně menší než bakterie; n a 
padá urč. buňky svého hostitele a  způ
sobí, že tyto vytvoří okolo nakažliviny 
obal.

Chlamys (řec.), starořec
ký šat, přehoz, který nosili 
vojáci, jezdci a efebové; 
kus vlněné látky, spjatý 
sponou na  prsou nebo 
pravém rameni. Q* chitón.

Chlap (staroslov. chlap, 
rus, cholóp, polský chtop, 
chorv. chlap), ve staroslov. 
jáz.- člověk nízký, nesvo
bodný, otrok, nevolník, 
sluha, později člověk níz
kého původu vůbec, sed
lák nebo označení hrubé
ho, velkého člověka. V ru 
ském nevolnictví byl stav 
chlopstva ve dvojím způ 
sobu: úplném, kde nevol- Chlamys. 
nik byl věcí bez práv 
(obelný cholóp nebo obelj) a neúplném 
(kabalné) vzniklém ze smluv, kterým i se 
dobrovolně dávali dlužníci k odpracová
ní ú roků z dluhu. V Čechách pojmeno
váním ch. označován nešlechtíc, podobně 
jako v Polsku sedlák.

Chlapowski Alfred (1850—1884), polský 
politik, poslanec říš. sněmu německého. 
1923 m inistr  orby, 1924 vyslanec v Paříži.

Chlapowski Dezydery (1788—1879), pol
ský generál. Účastnil se válek napoléon- 
ských. R. 1831 s vojenským oddílem vy
slán n a  Litvu, zvítězil na  Rusy, později 
ale nucen ustoupiti za hranice a  vzdáti 
se P rusům . Spiš.: Rolnictvo.

Chlapowski Franciszek (1847—1923), lé
kař a fysiograf, poslanec sněmu p rus 
kého a presid. Towarzystwa Przyjaciól 
Nauk v Poznani.

Chlazení, úmyslné snižování teploty. 
Z ahřá tá  tělesa po odstranění tepelného 
zdroje vyrovnávají svou teplotu s oko
lím vedením a  sáláním. Vlhká tělesa a  
kapaliny ochlazují se též vypařováním, 
plyny zvětšováním objemu (expansí). 
V prům yslu  přichází v úvahu řiditelné 
chlazeni pevných, kapalných a p lyn
ných látek. Ochlazování pevných těles 
urychluje se postřikováním vodou, ane

bo ponořením do vody nebo jiných ka 
palin. Některé kovy při takovémto n á 
hlém ochlazení stávají se tvrdšími 
tvrzení kovů), jiné měknou. Četné látky 
(pazourek, křem en atd.) podrobují se n á 
hlému ochlazení, aby se staly křehčími 
a daly se snáze drtiti. Tvrdosti docílí se 
ochlazením též u skla a  litiny. Rovněž 
pozvolným ochlazováním mění se mole
kulární s tru k tu ra  pevných látek, na  př. 
pozvolným ochlazováním hliněných a 
skleněných výrobků v chladicích pecích, 
které se skládají z dlouhého, na  jednom 
konci zahřívaného, n a  druhém ke komí
nu připojeného potrubí, v němž před
měty, k teré se m ají pozvolna ochladili, 
posunují se pomalu od teplejšího konce 
k chladnějšímu (sklo). Kapaliny chladí 
se urychlením: 1. tepelné výměny s oko
lím v kovových plochých nádobách;
2. sá lání zvětšením povrchu a 3. vypa
řování proháněním  vzdučhu. Způsobu 1* 
a 2. bylo použito v dříve používaných 
chladicích lodích, v pivovarnictví a liho- 
varnictví, kdež ve velkých, plochých ná 
dobách urychlovalo se ochlazování sil
nou ventilací a mícháním. Používá-li se 
k ochlazování ledu, ponoří se nádoba 
s kapalinou do jiné, naplněné kousky 
ledu, který v případě potřeby silnějšího 
ochlazení smíchá se se solí (o* chladicí 
směsi). U četných chladicích přístrojů 
(chladičů) v nádobě, do níž přichází 
k ochlazení určená kapalina, jsou um í
stěny hadice, jimiž proudí chladicí látky 
(studená voda, silně ochlazené plyny, o* 
chladicí stroje) ve směru obráceném 
proti proudu ochlazované kapaliny (Q* 
protiproudové zařízení); někdy je tomu 
naopak, ochlazovaná voda proudí v h a 
dici, kdežto v nádobě nacházejí se chla
dicí látky. — Velmi rozšířeny jsou t. zv. 
skrápěcí chladiče, u nichž ochlazovaná 
kapalina stéká po trubicích, jimiž p ro u 
dí chladicí látky, nebo naopak. Sem 
patří v m lékařství používané kapilární 
chladiče, v pivovarnictví používané sk rá 
pěcí chladiče atd. Rovněž zpětné chla 
diče k ochlazování horké vody, zvláště 
vody zahřáté při kondensaci, jsou skrá- 
pěcími chladiči, pouze přichází u nich 
ochlazovaná voda obyčejně do bezpro
středního styku s chladicím vzduchem, 
čemuž není tak  na  př. u chladičů vý 
bušných motorů. K chlazení velkého 
množství kapaliny používá se nejvíce 
dřevěných chladicích věží, vyplněných 
uvnitř  dřevěnými rošty, po nichž s téka 
jící kapalina stýká se na  velkém po
vrchu s chladicím vzduchem, který se 
žene zdola. Chladicích nádrží a gradoven 
(Q* sůl) používá se již málo. Někdy k a 
palina, k terá  se m á ochladiti, dopraví se
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do výše 10 až 20 m, odkudž padá  volně 
do vespod se nacházející nádoby, rozstři
kujíc  se p ři  tom  n a  velmi drobné k a 
pičky, při čemž se ochlazuje vzduchem. 
P ři  tomto zařízení rychlé ochlazení n a 
stává  silným  zvětšením povrchu a vypa
řováním . P lyny  a  pá ry  chladí se buď 
tím, že se vedou potrubím , které obklo
puje proudící vzduch nebo voda, n a  př. 
při destilaci, zkapalňování vzduchu, 
aneb  obráceně (kompresory).

Chléb, pok rm  pečením připravený  
z obilné m ouky za použití kypřících p ro 
středků, jimiž se moučné součástky s ta 
nou stravitelnější. Q* pekařstv í.

Chlebeček Antonín (* 1890), m alíř, i lu 
s trá to r  a  knižní grafik  v Praze.

Chlcbenky, lístky užívané za svět- v á l 
ky v R akousku  a  ny n í v R usku a op rav 
ňující m ajitele k zakoupení určitého, zá
konem  stanoveného množství chleba.

Chlebičov, o. ve Slezsku, okr. Hlučín, 
669 č. ob.

Chlebnice, o. n a  Slov., okr. D. Kubín, 
1016 čs. ob.

Chlebničan, pseud. K. A. Medveckého.
Chlěbnikov KirilLj Timof. (1776—1838), 

rus. spisovatel, ředitel Rusko-americkc 
společnosti.

Chlěbnikov Nikolaj Ivan. (1840—1880), 
ruský  spisovatel, p rávní historik, univ. 
prof. v Moskvě a Kijevě. Nejdůl. spisy: 
O v lijanii obščestva n a  organis. gosudar- 
stva v carskij period russkoj istorii (za
h rnu je  období 1547—1721), Obščestvo i 
gosudarstvo v domongolskij period rus. 
istoriji (období 862—1237) a  j.

Chlěbnikov P e tr  Kiril. (1737—1777), rus. 
bibliofil, zakladatel pověstné Chlěbnikov- 
ské knihovny.

Chlěbnikov Velemír Vlad. (1885—1922), 
ruský  spisovatel a básník  výstředně f u 
tu ris tický ; vytvořil si řad u  nových vý
razů.

Chlěbnikov Viktor Vlad. (Velemír) 
(* 28. X. 1885, f  28. VI. 1922), současný 
spisovatel ruský (futurist. básník). Vydal 
sbírku básní Noč v okopě, Ošibka smer- 
ti, div. h ru  Zangezi, 1922, a Otrivky iz 
dosok suďby.

Chleborád Fran t. Lad., JUDr. (* 1837 
v Habru, f  1911 v Petrohradě). Věnoval 
se p ráv ů m  a  s tud iu  národního hospodář
ství. Pečoval o zlepšení úrovně čes. děl
nictva a založil děln. spolek Oul a časop. 
Dělník. Dal také podnět k založení banky 
Slavie a  byl jejím  prvním  gener. řed i
telem. Znechucen polit, poměry, hlavně 
oposicí liber, dělnictva, vzdal se svého 
m ísta  a odebral se n a  Krym, kdež se vě
noval l i te rá rn ím  pracím. Na výzvu r u 

ské vlády vstoupil do rus. m in is ters tva  
financí.

Chlebounová A nna (* 27. prosince 1875 
v Bučině), od 1918 poslankyně za republ. 
stranu.

Chlebové pole (něm. Brotfcld, maď. 
Kenyermezó), n íž ina  v R um unsku  u Kar- 
lovského Bělehradu, kde 13. X. 1479 zví
tězil kníže Štěpán Báthory  nad Turky.

Chlebovice, o. na  Mor., okr. Místek, 567 
č. ob.

Chlebovník, Q* Artocarpus.
Chlebovský Alois (* 25. VI. 1874 v Pří- 

boře), český generál; bojoval proti Ma
ďarům, 1920 obsadil Těšínsko.

Chlebowska M arja  (* 1864), polská m a 
lířka, žačka Géróméa v Paříž i; m alovala 
h lavně tém ata  orientáln í.

Chlebowski Bronislav (1846—1918), vy 
n ikajíc í polský li te rá rn í historik. Od r. 
1916 prof. univ. ve Varšavě. P ráce  jeho 
vynikají vysokou objektivností a  širokým  
rozhledem ku lturn ím . Sbírka jeho prací 
P ism  vyšla ve 4 dílech (1912).

Chlebowski S tanislav  (1835—1884), pol. 
ský m alíř, žák petrohradské akademie. 
Studoval pak  v Mnichově a u  Géróméa 
v Paříži. Od r. 1865 byl v C ařihradč m a 
lířem  s u l tá n a  Abdul-Aziza.

Chlébské, o. n a  Mor., okr. Tišnov, 264 
č. ob.

Chleby, o. v Č., okr. Benešov, 243 č. ob.
Chleby, o. v Č., okr. Poděbrady, 707 

č. ob.
ChlQdowska S tefanja  (1850—1884), jem 

ná  pol. novelistka a au to rk a  studií k r i 
tických.

ChlQdowski Adam  Tomasz (1790—1855), 
pol. spisovatel a redak to r časop. PamiQt- 
n ik  Lwowski 1816—9.

Chlqtlowski Kazimír, polský s tá tn ík  o 
spisovatel 1843—1920, 1899—1900 m in is tr  
pro Halič. N apsal četné rom ány  a  m ono
grafie umělecko- a  k u ltu rně  h istorické: 
Siena (1905); F e rra ra  (1910); Rom a (1912).

Chleny, o. v Č., okr. Rychnov n. Kn., 
487 č. ob.

Chlév, m ístnost účelně zařízená k cho
vu domácích zvířat. Člověk v pravěku, 
když ochočoval si něk te rá  zv ířa ta  proto, 
aby je měl po ruce k účelům  obětním, 
vykázal jim  místo prostě ohrazené. Doba 
přinesla  zdokonalení v jednoduchém  
krytu, aby zv ířa ta  ch ráněna  byla před 
nepohodou a v současné době stavba 
chléva provádí se přesně podle zkušeno
stí a požadavků pokrokem  v chovu zví
ř a t  získaných. Chov dobytka jest velmi 
význačnou složkou hospodářského pod
n ikán í a  vyžaduje nezbytně chlévů řá d 
ně a  účelně vybavených. Již poloha chlé-



Chlév 305 Chlévni kontrola

va musí býti správně volena, průčelí p o 
staveno proti severu nebo východu na  
ochranu proti hmyzu, mouchám, které 
s oblibou vyhledávají při západu slunce

Stěna jednopatrového chléva Dýmnik ve stropě
s konstrukcí střechy a ven- chléva s isolací a

tilaci ve stěně. ssacim zařízením.

teplé zákoutí. Chlév proti západu m á  býti 
pokud možno uzavřen a  v celku suchý, 
teplý, přim ěřeně světlý. Zdravotní stav 
dobytka podmíněn jest největším  přístu-

Železná napajedla pro vepře.

pem světla  a vzduchu, rychlým odpadem 
močůvky a opatřením, k teré by umožňo
valo pohodlné a rychlé vyklizení hnoje. 
Ch. má býti zařízen tak, aby hnojivá

Koryto ze šamot, desek v koňské stáji.

hodnota moče m ohla býti využita a jm e
novitě její dusíkaté látky na  obsahu a 
jakosti neutrpěly. P ři tom nutno dbáti, 
aby  vznik prchavého uhlič itanu  ammo- 
natého a jeho rozklad byl omezen n a  nej-

N ový slovník  naučný. — Svazek  IX.

menší míru. Ch. budiž přim ěřeně teplý 
(ne více než 15° C). Nižší teplota vyža
duje při krm ení více píce a čím méně 

a méně jadrněji se 
krmí, tím větší po
třeba vyšší teploty 
v chlévě. Nejlepším 
zdivém při stavbě 
je zdivo duté. Stro
py klenuté. Dveře 
otevírají se dovnitř, 
okna dostatečně vy~ 

a) (pevné, b) p o h y b l iv é ,  soká, podlaha z ci
hel nebo betonu 

s m írným  sklonem k odtékání teku 
tých výkalů. Velký kus dobytka spo
třebuje za hodinu 50—60 m 3 vzduchu a 
proto i o řádné větrání m usí býti posta 
ráno, v létě otevřenými okny, jinak  vět
racím i troubam i nad  hřeben střechy chlé
va vyvedenými nebo jiným  větracím za
řízením. Neméně důležito jest, jak  výše 
bylo uvedeno, odvádění a  uschovávání 
močůvky, dále stání, žlaby a jiná  zaří
zení, k te rá  však m usí býti účelná, velmi 
prostá a levná, neboř jen takové řešení 
může dojiti všeobečného upotřebeni.

Chlévni kontrola, jest dánského p ů 
vodu a sestává v tom, že větší skup ina  
m ajite lů  dojného dobytka spojí se vě 
spolek nebo sdružení, svým  nákladem  
zaopatří potřebný inven tá ř  a odborníka, 
který v dobách asi 14denních i k ratších  
výdojná hospodářství uvedených m a ji 
telů navštěvuje a podrobně přehlíží. Od
borník, kontro ln í asistent zaměřuje doji- 
vost jednotlivých dojnic a  zkouší hod
n o tu  nadojeného mléka. Z těchto zkou
šek v pravidelném  období konaných zí
ská  se přehled o užitku  jednotlivých doj
nic a doklad o využitkování určitých 
k rm iv  jednotlivými dojnicemi a v d ů 
sledku toho i p řípadná potřeba změny 
a  nového upravení krm ivá jak  pro 
všechny dojnice tak  i pro jednotlivé 
kusy při^ tak  zvaném individuelním  
krm ení. Účelem ch. kontroly jest podle 
zkušeností z různých sborů m lék á ren 
ských, uprav iti  k rm né dávky, aby píce 
byla nejvhodněji složena, nejlépe využit- 
kována a výběrem potomstva od nej- 
užitečnějšíčh dojnic výroba m léka  zvět
šena. U nás  chl. k. provádějí některé 
spolky, hospodářské školy a  nejvíce 
d ružstva  m lékařská. Úhrn mléka po
užitého 'k obchodu našich  241 mlékař- 
ských družstev a vesměs pod chl. kon 
trolou získaného činí ročně 190 m ilionů 
li trů  (1929) v prům ěrné  ceně 1*32 Kč za 
li tr  a z toho 5,678.000 kg m ásla  v p rů 
m ěrné ceně 28*29 Kč za kilogram mimo 
tvaroh, sýry a vedlejší produkty.

20
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Chliborobi, pol. s t ra n a  politická od 
r. 1923, program em  blízka Piastovcům. 
V čele Ilkow.

Chlístov, o. v Č., okr. Klatovy, 558 č. 
ob. Zámek.

Chlístov, o. v Č., okr. Semily, 502 č. ob.
Chlístov, o. n a  Mor., okr. Třebíč, 382 č. 

ob. Výr. drát. pletiva.
Chlístovice, o. v Č., okr. K u tná  Hora, 

403 č. ob. S tarý  kostel sv. Ondřeje z r. 
1402. Mlýn Sión n a  pam ět h rád k u  Siónu, 
založ, panem  Roháčem z Dubé, k terý  
r. 1437 dobyl Hynek Plaček z P irkšte jna . 
Roháč s celou posádkou pak popraveni.

Chlívce (Chliwitz), o. v Č., okr. B rou 
mov, 298 ob. (35 č.).

Chloantit (kyz ansenoniklový), nerost, 
jem nozrnný i v pravidelných k ry s ta 
lech, sk ládá  se z n ik lu  a  arsenu: NiAsa; 
nachází se spolu s podobně složeným, cí
nově bílým, ale s tébelnatým  a rhom- 
bicky krysta lu jíc ím  bílým  kyzem nik lo 
vým, často se zeleným povlakem n ik lo 
vého květu, tv. 5*5; n a  rudn ích  žílách 
v K rušných Horách (Jáchymov, Andreas- 
berg), u Dobšiny n a  Slov.

Chloasm a (žlutina), malé, okrouhlé m í
sto v kůži, z ř ídka  větší než čočka, hnědě 
nebo černavě zbarvené. Mohou se vy- 
skytnouti vrozeně. Nemají vztahů k já 
trům, nýbrž jde o nadm ěrnou  p igm en 
taci melaninovou.

Chlodomer, francký král, syn Chlod- 
víkův, obdržel po jeho sm rti  (511) zemi 
mezi Loirou a Garonnou s hl. m. O rlean
sem. Padl v bitvě u Vécérence 524.

Chlodwig (Chlodovech, později L ud 
vík — slavný bojovník, franc. Clovis), 
jméno vice franckých k rá lů  z rodu  Me- 
rovingů. Nejvýznamnější jest Ch. I., 
syn Childerichův (465—511); nastoupil. 
481 jako údělríý k rá l  v Tournai, dobyl 
území podél Seiny, porazil u Soissonu 
486 římského místodržitele Syagria, čímž 
založil Francii. Přenesl residenci do P a 
říže a potlačil údělná knížata, takže 
vládl sam ojediný n ad  Franky. O říši 
jeho se rozdělili jeho synové Theoderich, 
Chlodomer, Childebert a  Chlothar.

Chlogio (Chlodio, Chlojo), k rá l  v Dis- 
pargumě, porazil Římany, 445 dobyl 
francké říše až k Sommě. Zemřel 448.

Chlomec (č. Chlumec), o. n a  Podk. R., 
okr. Sevljuš, 344 r. ob.

Chlomec (č. Chlumec), o. n a  Podk. R., 
okr. Užhorod, 318 ob. (155 r.).

Chlopicki Grzegorz Józef (1771—1854), 
polský generál; zúčastnil se tažení 
1792—1794, sloužil pak v Legiích. P ři po
vstání prohlásil se 5. prosince 1830 d ik 
tátorem.

Chlopně (lat. valvulae), blanité  výběž
ky k  uzavření dutých ústro jí v těle.

Chlopnša Afanasij (f 1774), ruský  zboj
ník, po 20 let ohrožoval se svými t lu p a 
mi orenburgský kraj, pro loupež 3krát 
vyvezen n a  Sibiř, odkud vždy prchl. Vy
slán s  poselstvím k samozvanci O* E. Pu- 
gačevovi, přešel k němu a byl jm enován 
plukovníkem. V březnu 1774 na  útěku 
za ja t  a  v Orenburce sťat.

Chlor (z řec. chloros, zelený), Cl, chem. 
prvek; je v přírodě velmi rozšířen (0-15% 
•povrchu zemského), ale jen ve slouč., hl. 
jako chlorid sodný (kam enná sůl, k u 
chyňská  sůl), chlorid draselný (sylvíin) 
a chlorid hořečnatý (karnallit). Ve zvi. 
sloučeninách nachází se ve vulkanických 
plynech; chloridy nacházejí se též ve 
vodě pram enité, říční i mořské, v ornici 
a v organism u rostlinném  i živočišném. 
P řip ravu je  se zahříváním  burelu  (MnOa, 
kysličník manganičitý) s chlorovodíkem 
(HC1) podle rovnice

MnOa +  411 Cl =  MnCL +  2 Cl +  HaO; 
místo chlorovodíku používá se též směsi 
kuchyňské soli a kys. sírové. Zbytky ob
sahujíc í chlorid m anganatý  různě se 
spotřebují. Nejčastěji jedná se o t. zv. 
regenerační proces (W aldenův proces), 
při k terém  ze zbytků srazí se působe
n ím  uhlič itanu  vápenatého železo, h li 
ník a  kys. sírová, n a  odpadní louh se 
působí hydroxydem  d rase lným  a vzniklý 
hydroxyd m angana tý  zaváděním  vzdu
chu  zoxyduje se na  kysličník m angan i
čitý, M n02. Důležitější než s ta rá  výroba 
burelem  je t. zv. proces Deaconův; za 
kládá se na tom, že se vzduchem sm í
šený  plynný chlorovodík lehce rozkládá 
se v chlor a  vodu

2 HC1 +  O =  2 Cl +  H20, 
jestliže se vede při 400—460° přes po- 
resní, s íranem  m ěďnatým  (a sodným) 
prostoupenou a vypálenou hlínu. Při 
tomto kontak tn ím  procesu může ne
patrné  množství s tranu  m ěďnatého roz
ložití velké množství chlorovodíku. Ale 
i tento Deaconův proces byl zatlačen 
•procesem elektrolytickým, kde alkalické 
chloridy rozštěpují se elektr. proudem 
v žíraviny a chlor (Q* elektrochemie). 
Ch., atomová váha  35-46, je světle zele
ný plyn, zapáchá dusivě a je, smíšen se 
vzduchem, jedovatý, husto ta  2-49; 1 1 
váží p ři 0° a 750 m m  tlaku  3.22 g. Může 
býti zkapalněn na  žlutou tekutinu  o sp. 
váze 1.469 (při 0°), k te rá  vře při 102°. 
K ritická teplota je 141°, kritický tlak  84 
atm. Voda rozpouští p ři 10° asi tro jná 
sobný objem plynného chloru. Ze zele
navě  žluté chlorové vody (aqua chlora- 
ta, s 0 4—0-5% Cl) vykrystalu je  p ř i  0°
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krysta lický  ch lo rhydrá t Cl3.10 H20. S lu 
čuje se s m nohým i prvky n a  chloridy, 
často za vzplanutí. Směs vodíku a chlo
ru  (třaskavý chlorový plyn) vybuchuje 
n a  slunečním  světle za  sloučení obou 
plynů; v rozptýleném denním  světle 
probíhá tato reakce pozvolna. Protože 
kys. chlom á, HCIO, k te rá  vzniká p ř i  vzá
jem ném  působení chloru a vody, snadno 
uvolňuje kyslík, působí chlor silně oxy- 
dačně, bělí a desinfikuje. Přistoupí-li 
kromě vody ještě kysličník kovu, vzni
kají stejně účinné bělící chlornany  či 
hypochlority, jako n a  př. chlorové 
vápno. Za nepřítom nosti vody ch. vy těs
ňuje  z m olekuly org. slouč. vodík; re 
akce tato probíhá obyčejně hladce (chlo
rování). Ch. vystupuje  obyčejně jako 
prvek jednomocný (Q* ale hydroxydy a 
kysličníky chloru a  halogeny). Ch. zka- 
pa lňu je  se tím  způsobem, že se zhustí 
v železných nádobách vtlačením  do kon 
centrované kys. sírové a kom prim ovaný 
teplý plyn vpouští se pak do točitého 
chladiče, ve k terém  se zkapalňuje. Nebo 
se zkapaln í bez zllačování při — 30 až 
— 50°. K apalný ch. rozesílá se v ocel. 
bombách. Chloru, k te rý  přichází do ob
chodu kapalný, používá se k bělení (hl. 
lnu, bavlny, juty, papírové masy) a 
k  desinfekci, k p říp ravě  chloridů kovů, 
síry, chlorového v ápna  atd., h lavně ale 
k chlorování org. sloučenin, při p ř íp ra 
vě buničiny, dále při těžení z la ta  a kyzů, 
k  dělení zla ta  a s tříbra , k odcínování 
odpadků bílého p lechu  a k získání b ro 
m u z draselných odpadních louhů. Ch. 
byl objeven r. 1774 Scheelem a  nazván 
deflogistovanou kys. solnou. Berthellot 
pokládal jej za peroxyd hypotetického 
m uria , zatím  co kys. solná byla jeho 
oxydem (od toho ac idum  m uriaticum ). 
Davy potvrdil r. 1810 názor Gay-Lussa- 
cův a Thénardův, že ch. je jednoduchá 
látka. Berthellot r. 1785 vynašel bělení 
chlorem, T ennan t r. 1798 po prvé p ř ip ra 
vil chlorové vápno. P lynný  ch. vyvolává 
po vdechnutí 0 005 dílů silné podráždění 
sliznice. Koncentrace 0’04—0*06 objemo
vých dílů působí rychle nebezpečné, vše
obecné onemocnění dýchacích orgánů. 
P ři vstoupení do m ístnosti naplněné 
chlorem nosí se masky, k teré zakrývají 
ústa , nos a oči a vpředu nesou patronu , 
k te rá  absorbuje chlor, aby se zabránilo 
vn iknu tí  chloru do vdechovaného vzdu
chu. P ři elektrolytické přípravě chloru 
(nastává onemocnění kožních tukových 
žláz (chlorakne).

Chloral (trichloracetaldehyd),
CC13 . COH, 

p ř ip ravu je  se vedením  proudu  suchého

chloru do alkoholu z počátku za chla
zení, později za tepla, p ř i  čemž vzniklý 
acetaldehyd se daiším  chlorem  chlo
ru je ; získává se též elektrolysí. Ch. 
je bezbarvá, olejovitá kapalina, voní 
a  chu tná  ostře, vře při 97°, mísí se s a l
koholem  a éterem, je ve vodě dobře roz
pustná , oxydací dává kys. trichlorocto- 
vou, s  a lkaliem i chloroform. Při delším 
s tá n í  p řechází ch. v isomerní, pevný 
m etachloral, k terý  zah řá tím  zase p ře 
chází v obyčejný chloral. S 01 své váhy 
přechází v ch lorhydrát, CC13 . CH(OH)2. 
Tento tvoří bezbarvé krystaly, voní sla 
bě arom aticky, je lehce rozpustný ve vo
dě, alkoholu a éteru, vře p ři  57°, tuhne 
při 15° a musí býti ch ráněn  před svět- 
lem. V technice používá se ho k p ř íp ra 
vě chloroformu. C hloralhydrát slouží 
v dávkách 1—3 g jako uspávači p rostře 
dek (již jén zřídka). Nemírné užívání 
'chloralu působí chronickou otravu 
'(chloralismus).

Chloralbazid, vzniká působením chlo
ru  na  vaječný bílek, tvoří nažloutlý, ve 
vodě rozpustný prášek  bez chuti; po- 
úžívá se při chronickém  žaludečním  ka- 
ta l  u, rakovině, abnorm áln ím  tvoření 
org. kyselin a  nedostatečné vyssávací 
schopnosti střevních sliznic.

Chloralform am id (nesprávně chloral- 
amid), CClaCOH. HCONID, vzniká z chlo
ra lu  a form am idu a  a lkaliem i se štěpí 
na  chloral a  m ravenčan  amonný. Témuž 
rozkladu podléhá asi též v krvi; použí
vá se ho proto jako uspávacího p ro 
středku.

Chloralhydrát, chloralism us, o* chloral.
Chloralosa, anhydroglukochloralosa, 

CgHiíCUOo, tvoří se kondensací bezvodé 
glukosy a bezvodého chloralu při 100° C. 
Přichází ve dvou modifikacích « -a P. Dů
ležitější jest a-chloralosa, tvořící bez
barvé jehličky, tající p ř i  230° C, v hor
ké vodě rozpustná  na  roztok chuti in 
tensivně hořké. /?-chloralosa přichází 
v šupinkách, ve vodě se špatněji roz
pouští. Modifikace a používá se v lékař
ství jako uspavadla.

Chloralový chloroform, z chloralu  p ř i 
pravený  čistý chloroform (Q*).

Chloralurethan, uspávajíc í p ros tře 
dek, o* urethan.

Chloramin, složením toluolsulfonchlor- 
am id sodný, C1I3 . CflH4 . S 0 2 • N . NaCl, 
ve vodě rozpustný prášek, antiseptikum , 
v zředěných roztocích slouží k vym ý
vání ran  a k im pregnaci obvazů.

Chloram inová žluť, cx* thiazolová b a r 
vivá.

C hloranil (tetrachlorchinon), CeCUOa, 
vzniká chlorováním  chinonu nebo půso

20*
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bením chlorečnanu draselného a kys. 
solné n a  benzol; slouží k přípravě deh
tových barviv.

Chloranthaceae, malé, dvojděložné, 
tropické, Piperaceím příbuzné rostliny.

Chloranthie (řec., zelenění), Q* rost
linná teratologie.

Chloranthus Swartz (pepř švestkový), 
rod Chloranthaceí. Příbuzný Piperaceím; 
10 keřovitých d ruhů  ve Vých. Indii a 
vých. Asii. C. officinalis Blume, 8 kořeny 
a květy vonícími po kafru, které v Číně 
dávají do čaje, aby zlepšili jeho vůni.

Chlorantinová barviva, substantivní 
azobarviva, odvozují se většinou od kys. 
naftacetolsulfonové; hodí se k barvení 
vlny a polohedvábí.

Chlorastrolith, jasně modrozelené, malé 
úlomky paprskovitého prehnitu  a  thom- 
sonitu, nacházejí se u Hořejšího jez. 
(USA.); jsouce snadno leštitelné a' pak  
kočičímu oku podobné, slouží jako 
ozdobné kameny.

Chlorečňanové třaskaviny , vysoce ex- 
plosivní látky, v nichž nositelem kyslíku 
jsou chlorečňany (draselný, sodný, gua- 
nidinu), smíšeny částečně s dusičňany. 
Veliká jejich citlivost pro náraz a tření 
zmenšuje se tím, že chlorečňanová zrnka 
obalují se olejem, tukem, pryskyřicí atd. 
Velmi důležitou třídou ch. t. jsou ched- 
dity, z nichž nejznámější obsahuje 79% 
chlorečňanu draselného, 1% nitronafta- 
linu, 15% toluolu a 5% ricinového oleje. 
Jinými ch. t. jsou na př. slezský prášek, 
miedziankit, barbarit a chloratit (z chlo- 
rečňauu draselného a petroleje nebo 
anthracenového oleje). Nitroglycerin a  
střelnou bavlnu obsahují albity, kiwity, 
koronit atd. Třaskaviny, obsahující m í
sto chlorečňanů chloristiany, jsou bez
pečnější a dají se snadněji připraviti. 
Pa tří k nim  na př. z chloristanů, dusič- 
ňanů, nitrolátek, rostlinné mouky a ky 
seliny vázajících přísad  složené perma- 
nity, alkalsity, perchlority, leonity, yon- 
kit, am asit atd. — Svou nebezpečností 
stojí ch. t. mezi dynam ity  a třaskavina- 
mi dusičňanu ammonného, svou stálostí 
předčí však dynamity.

Chlorečňany (chloráty), a* chlorhydro- 
xydy; jednotlivé chlorečňany, soli kys. 
chlorečné, o* u solí p řís lušných  kovů; 
na př. chlorečňan draselný u solí d ra 
selných.

Chlorella vulgaris (Protococcaceae), 
skupina řas želených (V. řasy), jedno
buněčné, mikroskopické, všude ve slad 
kých vodách, tvoří někdy na povrchu 
vody t. zv. vodní květ.

Ghlorhydriny, chlorovodíkové estery 
glycerinu. Působením kyseliny solné na

glycerin C3Hb(OH)s vzniká monochlor- 
hydrin C3H5(0H)2C1 a dichlorhydrin 
C3H5(0H)C12; z posledního zahříváním  
s hydroxydem  vápenatým  vzniká epi- 
chlorhydrin  C3H5C10.

Chloridy, slouč. p rvků  s chlorem; ch. 
kovů jsou slouč. kovu s chlorem, tedy 
kovové soli chlorovodíku; tyto nacházejí 
se v přírodě (Q* chlor), vznikají působe
ním chloru na kovy nebo kysličníky 
kovů (hlavně lehce za přítomnosti uhlí), 
působením kys. chlorovodíkové n a  kovy 
nebo jejich kysličníky, uh lič itany nebo 
sirníky. Nerozpustné ch. srážejí se z ioz 
toků kovových solí kys. solnou nebo roz
pustným i ch. Těžkotavitelné nazývaly se 
rohovými kovy (rohové stříbro, rohové 
olovo), protože po z tuhnutí byly roho
vité, lehce tavitelné; pro jejich k o n s i
stenci nazývaly se kovovými másly, k a 
palné kovovými oleji. Velmi mnoho kovů 
slučuje se s chlorem v různých pom ě
rech. Podle obsahu chloru mluvíme 
o mono-, di-, sesqui-, tri- atd. chloridech; 
nebo se změní konec předcházející s la 
biky, na  př. ferrochlorid FeClo, ferri- 
chlorid FeCl3; nastoupí-li místo jednoho 
dílu chloru v chloridech kyslík, hydroxyl 
nebo síra, vznikají oxychloridy, hydroxy- 
chloridy nebo sulfochloridy. O jednotli
vých chloridech Q* příslušné prvky, zvlá
ště o chloridech kovů příslušné soli 
kovů. O chloridech kyselin o* kys.

Chloridy chrómu, sloučeniny chrómu 
s chlorem. Chlorid chrom natý (chromo- 
chlorid) CrCl2 vzniká žíháním  chloridu 
chromitého v proudu vodíku nebo chró
mu v proudu chlorovodíku v podobě bí
lých, hedvábně lesklých jehlic; se 4 a 6 
mol. krystalové vody jest modrý, dychti
vě adsorbuje kyslík, p ř i  čemž zelená. — 
Chlorid chromitý (chromichlorid) CrCl3 
vzniká žíháním  chrómu nebo směsi 
kysličníku chromitého a uhlí v proudu 
chloru v podobě ve vodě nerozpustných, 
fialových, lesklých lístků. Naproti tomu 
odpařením  zeleného roztoku kysličníku 
chromitého v kys. solné (používá se 
k barvení na černo) a odvodněním 
vzniklých zelených k rysta lů  v proudu 
suchého chlorovodíku vznikají rozpust
né, krásně fialové, slídovité lístky chlo
ridu chromitého, které se používají jako 
chromový bronz (chromová violeť). CrCl3 
slučuje se se 4 a 6 mol. krystalové vody. 
Chromylchlorid (oxychlorid chromový) 
C r02Cl2 vzniká destilací tavené směsi 
chrom anu draselného a chloridu sod
ného s konc. kys. sírovou jako červená, 
dýmající kapalina, k terá  rozkládá (často 
za explose) četné organické látky. Jeho
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roztok v oleji nebo laku slouží k ch rá 
nění železa před rezavěním  (chromol).

Chloridy uhlíku , vznikají působením  
chloru na jiné uh líka té  sloučeniny. Tak 
působením  chloru n a  m ethan  CHU n a  s lu 
nečním světle vzniká na konec chlorid 
uhličitý (tetrachlorm ethan, tetrachlorid  
uhlíku, perchlorm ethan, benzinoform) 
CC14. P řipravuje  se účinkem  chloru na 
sírouhlík  CS2 za přítom nosti chloridu 
antim oničného nebo hlinitého jako pře- 
nášečů chloru; tvoří bezbarvou, chloro
formem vonící, nehořlavou kapalinu  
o spec. v. 1.630 a bodu varu  77, používá 
se ho v barvíř. p rům yslu  k provádění 
různých synthes, jako rozpustidla a ex- 
trakčního prostředku. V žhoucí trubici, 
hlavně v atm osféře vodíkové, mění se 
CCU v perch lore than  (hexachlorethan) 
C2Clfl, k terý se p ř ip ravu je  chlorováním 
perchlorethylenu C2C14; tvoří bezbarvé, 
po kafru  vonící, snadno těkavé krystaly, 
používá se ho jako náhražky  kafru, 
k výrobě třa sk av in  a barv ířském  p rů 
m yslu jako oxydačního prostředku. Dal
ším rozkladem ve žhoucí trubici nebo 
působením vodíku ve stavu zrodu vzniká 
tetrachlorethylen (perchlorethylen) C2C14, 
bezbarvá, étericky vonící kapalina  o spec. 
v. 1.553 a bodu va ru  122°. Z jeho par 
v jasně červeném žáru  vznikají bezbarvé 
jehlice hexachlorbenzolu C6C12. Důležitý 
extrakční prostředek a k různým  synthé- 
sám  používaný trich lorethy len  C2HCI3 
připravuje  se z acetylentetrachloridu 
C2H 2C14 vařením  s vápnem, při čemž se 
odštěpuje HC1; je to chloroformu podob
ná kapa lina  o spec. v. 1.47, bodu varu 
85°, nehořlavá, indiferentní vůči většině 
kovů. K podobným účelům  používá se 
dichlorethylenu C2H2C12. — Chloroform 
CHCI3 (Q*). — Oxychlorid uh líku  (karbo- 
nylchlorid, karboxylchlorid, fosgen) vzni
ká ze suchého chloru a suchého kyslič
níku uhelnatého na  slunečním  světle 
nebo ve styku s uh lím  kostním  za oby
čejně teploty (tatko přip ravu je  se v p rů 
myslu), z te trach lo n d u  uh líku  zah řívá 
ním s dýmavou kyselinou sírovou atd.; 
bezbarvý plyn, za nižší teploty kapa lina  
vroucí při 8°, pro svou reaktivnost hojně 
v p rům yslu  používaná, n a  př. k (přípravě 
azobarviv, u re thanů , saiolu, esterů  atd. 
Kondensuje se v ocelových lahvích, 
v m além  množství v skleněných tru b i
cích jako 20% roztok v toluolu.

Ghlorimetrie, o* chlorometrie.
Chlóris, řecká bohyně jara , choť Ze- 

fyra. U Řím anů znám á pode jm énem  
O* Flora.

Chloritany, chlority, soli. kys. chlorité, 
Q* chlorhydroxydy.

Chloritové břidlice, b řid ličnaté  h o rn i
ny, složené z chloritu a křemene, obsa
hu jí  někdy slídu, obyčejně pažitkově ze
lené. Jsou odrůdam i krystalické břidlice. 
V Alpách, n a  Urále a  jinde velmi roz
šířené.

Chloritový svor, zelený, mnoho chlo
r i tu  obsahující svor (Q*).

Chlority (z řec. chloros, zelený), sk u 
p ina  převážně zelených nerostů, vyzna
čují se velmi dokonalou štěpností podle 
plochy spodové a tvořící jednoklonné, 
šesterečně vypadající k rystalky. Tvrdo
sti (2—3) a chem. složením leží mezi slí
dou a m astkem. Rozdělujeme je na: 
a) orthochlority, většinou krystalické 
isomorfní směsi te rpentinu  H4Mg3Si20í> 
a am esitu H4Mg2Al2S i0 9, při čemž hořčík 
jest částečně zastoupen železem, kyslič
ník hlin itý  kysličníkem  železitým (pen- 
nin, chlorit, prochlorit, amesit); b) lepto- 
chlority, většinou jem ně šupinaté  až ce
listvé křem ičitany hořečnatohlin ité  se 
značným  obsahem železa (thuringit, cha- 
mosit, delessit, cronstedtit atd.). Ad a): 
pennin nachází se zarostlý  a narostlý  
v lupénkách, pažitkově zelený, pozoro
vaný šikmě k ploše červenohnědé p rů 
svitný, častý v Alpách, též celistvý a 
serpentinu podobný, jablkově zelený 
jako tak  zv. pseudophit, n a  př. n a  Mo
ravě, nebo jako chrom, obsahující čer- 
venofialový kám ere rit  v chrom itu od 
Bissersku atd. Chlorit nebo klinochlor 
íripidolith) vyskytuje  se v břidlici, též 
na  rudn ích  žílách a v drúzách k ry s ta 
lických křem ičitých hornin , vzniká též 
vě trán ím  augitu  a amfibolu. Prochlorit 
tvoří vějířovité agregáty  a červovitě sto
čené tmavozelené sloupky (helminth), též 
zemité shluky, v k řišťá lu  horském, 
adularu , periklinu, axinitu, sphenu atd. 
Amesit vyskytuje se v jablkově zelených 
tabulkách  u Chesteru (Massachusetts) 
a v Sev. Carolině. — Ad b): th u rin g it  
tvoři kom paktní, temně olivově želenou 
hmotu, obsahuje 31—35% kysličníku že- 
leznatého a 12—18% kysličníku železi- 
tého, vyskytuje-li se ve vrstvách, může 
sloužiti k dobývání železa. Jem u se po
dobá oolithicky vytvořený cham osit 
(s asi 40% kysličníku železnatého), v Juře  
u Chamosonu ve W allisu, ve Švýcarsku 
a v železných oolithech v Lotrinsku. P o 
dobné složení m á též strigovit, nacháze
jící se v žulových d rúzách  u Strigavy 
v podobě tmavozelených šupinatých 
agregátů, cronstedtit v P říb ram i a  Corn- 
wallu a delessit, v podobě šupinaté a ra 
diálně vláknité  hm oty v olivově zele
ných melafyrech.
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Chlorkall nevhodné pojmenování: a) 
chlornanu draselného, o* soli draselné 
(bělicí louhy); b) chlorečňanu draselné
ho, a* soli draselné.

Chlormeihyl, Q* methylchlorid.
Chlornan hořečnatý, bělidlo pro jemné 

tkanivo.
Chlornatron, nevhodný název chlorna

nu  sodného, d, bělicí louhy.
Chlorobenzol, a* benzalchlorid.
Chloroctové kyseliny, deriváty kyseli

ny octové, CHs. COsH, kde vodík nahra- 
žen jest 1 až 3 atomy chloru. Podle toho 
rozeznáváme 3 kyseliny: 1. kyselina mo- 
nochloroctová, CH2C1. CO2H vyrábí se 
působením chloru n a  kyselinu octovou 
nebo acetylchlorid, za přítomnosti látek, 
k teré slouží jako přenášeče chloru (síra, 
jod, fosfor). Tvoří bezbarvé, rozplývavé 
krystalky, tající při 01.2° G na  kapalinu 
o spec. váze 1-370 při 65° C, vroucí při 
189 5 C. Ve vodě se rozpouští. Slouží na 
výrobu umělého indiga, veronalu, glyko- 
kolu, azových barviv a pro svoje leptavé 
účinky také v lékařství; — 2. kyselina 
dichloroctová, CHGh. CÓ2H, získává se 
zahříváním  chloralhydrátu s kyanidem  
draselným  nebo žlutou krevní solí. Tvoří 
žíravou kyselou kapalinu, tuhnoucí při 
—4° C, vroucí při 193.5° C. spec. váhy 
1563 při 20° C Slouží jako leptadlo v lé
kařstv í; — 3. kyselina trichloroctová, 
€C13. CO2H, připravuje  se oxydací chlo 
ra lu  kyselinou dusičnou nebo m a n g a n i 
stanem  draselným. Tvoří bezbarvé, roz 
plývavé krystalky, pronikavě páchnoucí, 
tající při 57'5° C, na kapalinu  vroucí při 
195-3° C. Spec. váha při 46° C činí T617. 
Slouží jako leptadlo v lékařství (aceto- 
kaustin).

Chlorofan, červenofialový kazivec; vy
značuje se fosforescencí při zahřívání.

Chloroform (formyltrichlorid, trichlor- 
methan), CHC13, získává se destilací 
alkoholu nebo acetonu s chlorovým váp
nem; nebo se rozštěpí chloral hydroxy- 
dem draselným. Velmi čistý chloroform 
obdrží se krystalisací silně ochlazeného 
chloroformu; též rozštěpením salicyl- 
chloroformu, který dobře krysta lu je  a 
proto lze jej snadno získati v čistém s ta 
vu. Chloroform je bezbarvá kapalina, 
chu tná  podobně jako éter, příjem ně 
sladce, je jako éter zápalný a  podobně 
voní. Těžko se rozpouští ve vodě, je vel
mi těkavý, na vzduchu a  zvláště n a  svět
le se okysličuje a  přechází potom v je
dovatý fosgén (karbonylchlorid). Ch. roz 
pouští jod, síru, fosfor, tuky, pryskyřice, 
kaučuk, guttaperču a některé a lkaloidy; 
užívá se ho proto k přípravě a  dělení 
alkaloidů, k čištění guttaperči, k ex trak 

ci pryskyřic, k přípravě kaučukové fer- 
meže a ovocných esterů. Nejčastěji se 
ho užívá jako anaestetického prostředku 
(o* omámení), tím že před chirurgickou 
operací dávají se dýchati pacientovi p á 
ry chloroformu (chloroformování). P ro 
tože nem írné užití může přivodili sm rt 
mrtvicí, užívá se častěji směsi chlorofor
mu s éterem nebo zároveň se dává dý
chati též kyslík, aby narkcsa  byla bez 
nebezpečí. Ch. přidává se také do masti 
jako chloroformový olej (směs stejných 
dílů chloroform, a  olivového oleje) proti 
bolestivým opuchlinám  a  neuralgii. Na 
kůži způsobuje zapálení, červenáni a 
místní bezcitlivost. Nesprávně používá se 
jako opojný a uspávači prostředek. Ch. 
byl objeven r. 1831 Liebigem a Soubeira- 
nem; jeho om am ující účinek byl poznán 
Simpsonem r. 1848.

Chlorofyl, listová zeleň, barvivo che
micky velmi složité (skládající se z uh lí 
ku, vodíku, kyslíku a  dusíku), které tvo
ří součást určitých buněk rostlinných ve 
tvaru  zrníčkovém n. hvězdovitém v t. zv 
chloroplastech. Umožňuje rostlinám  vy
užití světelné energie a neznám ým  nám  
dosud způsobem a tajem ným  pochodem 
rozkládá kysličník uhličitý na  kyslík, 
k terý rostlina vydechuje, a uhlík, který 
si buňka rostlinná přenechává a z ně 
hož a  dalších zcela jednoduchých látek 
neústrojných, rostlinou přijatých, vytvá
ří základní sloučeniny ústrojné, cukry 
a škroby pro výživu rostlin potřebné. 
Toto přizpůsobování čili asimilace kyslič
n íku uhličitého jest řadou složitých pro
měn z části zvratných, při nichž chloro
fyl h ra je  přímo chemickou úlohu a svět
lo spolupůsobí, jako urychlující a smě- 
lodatný  činitel. Ch. obsahují všechny 
rostliny schopné asimilace, velmi důle
žitého to pochodu fysiologického, který 
však vyvinuje se u cévnatých rostlin 
pouze za světla a při dostatku železa a 
kyseliny fosforečné. V přezimujících li
stech za m ála  světla ch. ubývá a  proto 
listy z ja ra  m ívají bledězelené vzezření 
a klíčící rostliny za tmy jsou bledé, clilo - 
rotické. Chlorofyl v listech opadavých a 
v plodech měsí se ve žluté a červené 
barvivo.

Chlorokyseliny, kyslíkaté kyseliny, 
v nichž část kyslíku jest nahražena 
chlorem.

Chlorom (z řec. chloros, zelený), jasně 
zelená, nepříjem ná o teklina (na kostech 
a žlázách).

Chloromelanit, nerost, o* nefrit.
Chlorometrie (řec.), stanovení množství 

účinného, t. j. snadno odštěpitelného 
chloru v chlorovém vápnu (a vůbec 
v chlornanech). „Síla“ chlorového vápna
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vyjadřuje se v stupních, které obyčejně 
znam enají váhová proc., ve Fr. množství 
chloru v litrech, které se uvolní z 1 kg 
chlorového vápna.

Chlorophaeit, bílý, zelený až tmavo
hnědý nerost, huspenitý, železo obsahu
jící křem ičitan hořečnatý; nachází se 
v dutinách čediče a melafyru; n a  př. na 
Hebridách a  Faróerech.

Chlorophora Gandich.. stromovitý rod 
z čeledi Moraceae. Ze 2 d ruhů  poskytuje 
Ch. tinctoria Gandich. (Maclura tincto- 
ria  Don, m oruše barvířská) v tropické 
Americe žluté dřevo (žluté dřevo brasil- 
skéj. Ch. excelsa Penth  et Hook z trop. 
Afriky dobré stavební a  truhlář, dřevo.

Chlorophytum Ker., tropický rod Lilia- 
ceí; asi 70 druhů. Ch. sternbergianum  
Steidel (Ch. comosum Baker) v již. Afri
ce, s bílými květy a vzdušnými kořeny; 
slo jž í jako ozdobná rostlina.

Chloropinae, podčeleď velmi drobných 
mušek, které patří k největším škůdcům  
našeho obili a zničí někdy až 50% celé 
úrody. — Zelenuška žlutopásá (Chlorops 
taeniopusj asi 3—4 mm dlouhá, barvy 
žlutozelené, n a  hrudi páskovaná. Má n á 
padná zelena očka. Vyskytuje se ve 2 
generacích. P rvní v květnu; klade va
j íčka n a  klasy a listy dosud nevymetané 
pšenice a  vylihlá larvička vyžívá stéblo 
pod klasem až k prvním u kolénku. Klas 
nevymetá. Larva se zakuklil je v požerku 
a za 2—3 neděle dospívá. D ruhá genera
ce snáší vajíčka n a  ozim a la rva  způso
buje, že pšenice na  jaře  neroste, nýbrž 
cibulovitě ztloustne. — Zelenuška žitná 
(Ch. strigula) žije na  ječmeni a žitě. — 
Zelenuška čárkovaná (Ch. lineata) jest 
jen 1.3 rum dlouhá a  škodí jako druhy 
předcházející.

Chloroplast, zvláštní ústroji v buňce 
rostlinné, mající tvar zelené pásky s ne
pravidelným krajem, uložené v proto- 
plasm atu  buňky. Jest nositelem listové 
zeleně (chlorofylu).

Chloroplatičité kyseliny vznikají addi- 
cí vody nebo chlorovodíku z chloridu 
platičitého. V prvém  případě vzniká k y 
selina tetrachlorcplaiičitá , HaPtCUOa, 
v druhém  přípaě kyselina hexachloro- 
platičitá, HaPtClfl. Tato d ruhá  kyselina 
jest velmi důležitou sloučeninou platiny 
a slouží na  přípravu  všech ostatních 
sloučenin. P řipravuje  se odpařováním 
roztoku p la tiny  v lučavce královské 
s kyselinou solnou a za současného uvá 
dění chloru. Roztok se pak zahustí a 
nechá krystalovati. Kyselina tvoří hnědo- 
červené, hygroskopické krystalky slože
ní HaPtCle. 6 HsO, ve vodě snadno roz
pustné, podobně dobře se rozpouštějící

v alkoholu i éteru. Soli této kyseliny 
jsou chloroplatičitany či chloroplatináty. 
Kyseliny i jejich solí užívá se v an a ly 
tické chemii k dokazování solí am on
ných a draselných, ve fotografii (k tó
nování), ke galvanickému platinování 
a podobně.

Chlorosa. Jako chlorosa nebo 'blednička 
se označuje chudokrevnost, k terá  se vy
skytuje  výhradně u  žen a  to v době p u 
berty. Příčinou chlorosy je podle ny 
nějších názorů porucha ve vn itřn í sek
reci (vyměšování) ovarií, k terá  zase vy
volává poruchu ve funkci morku, který 
tvoří krev. Jméno onemocnění podházi 
od symptomu bledězelené (chlorús) b a r 
vy obličeje, kůže a viditelných sliznic. 
Jsou ale také případy „Ohlorosis ru b ra“ 
s  červenými líci a  skvělým vzhledem se 
stejným i zjevy onemocnění jako při chlo
rose bledé. Chlorosa může trvati 8 neděl 
až tři léta a podléhá změnám. Prognosa 
je příznivá.

Chlorosan, z jistého chlorofylového pre
parátu, železa a mléčného cukru p ř ip ra 
vené tablety, sloužící proti chudokrev
nosti.

Chlorouhlík, cx* chloridy uhlíku.
Chlorová bělidla, a* bělicí louhy.
Chlorování, převedení nějaké anorga 

nické látky v chlorid nebo vpravení chlo
ru  do molekuly látky organické. Vipravo- 
vání chloru je usnadňováno světlem slu 
nečním nebo ultrafialovým  neibo p řena 
šečem chloru (kataly&a). Takovými pře- 
nášeči jsou většinou organické látky, 
které chlor snadno přijím ají a opět 
uvolňují.

Chlorování zlata, O* zlato.
Chlorová soda, chlornan sodný, bě

licí soda a sodné soli.
Chlorová voda, Q* chlor.
Chlorové vápno (bělící vápno), chem. 

sloučenina nebo směs několika slouč.; 
vzniká působením chloru n a  práškové 
hašené vápno, které jest rozprostřeno na 
lískách v prostorných olověných komo
rách. Používá se též m echanicky pohy
bovaných přístrojů, naplňovaných shora 
práškovitým žíravým vápnem, do nichž 
se zdola vhání čistý, vzduchem zředěný 
chlor. Chlorové vápno tvoří bílý, drobný, 
velmi hygroskopický prášek, takže na 
vzduchu se rozplývá; voní kys. ohlor- 
nou. Rozmíchán asi s IGnásobným množ
stvím vody, rozpustí se v ní skoro úplně 
n a  kapalinu alkalicky reagující, k te rá  
obsahuje všechny bělicí schopností se 
vyznačující součásti chlorového vápna. 
Ch. v. pomalu se rozkládá i za n ap ro 
stého nepřístupu vzduchu, m nohem  rych
leji na slunečním světle a na volném
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vzduchu. Chem. složení ch. v. nen í ještě 
s určitostí známo; obyčejně přisuzuje se 
mu vzorec CaOCl2; jeho účinek přip i
suje se chlornanu vápenatém u nebo 
z něho účinkem  kyselin vznikající kys. 
chlorné, k te rá  jest účinným  bělidlem. 
Tento rozklad způsobuje již v lhký  kys
ličník uhličitý a  proto do roztoku chlo
rového vápna ponořené prádlo rychleji 
se vybílí, pověsí-li se na  volném vzdu
chu. Větším množstvím silnějších kys. 
uvolňuje se z ch. v. chlor. Ch. v. přichází 
do obchodu s různým  m nožstvím  účin 
ného chloru, které lze zjistili chlorome- 
trií (Qa). Ch. v. slouží především  jako bě
lidlo, dále proti hn isán í a  jako desin- 
fřkující prostředek, k přípravě chlorofor
mu, k čištění alkoholu od přitboudliny, 
k chránění strom ů před housenkam i a 
jiným hmyzem. Ch. v. zatlačuje se v bě- 
ličství elektrolyticky připraveným i běli- 
cími louhy (Q*) a pro jemnější lá tky  chlo
ru  prostým i bělidly (peroxyd vodíku, 
perboritany). Ch. v. bylo po prvé p ř ip ra 
veno T ennantem  v Glasgowě nejdříve 
v podobě vodného roztoku (1798). později 
v podobě tuhé látky (1799).

Chlorovodík (kys. chlorovodíková), a* 
kys. solná a  přílohu „Chem. p rům ysl14.

Chlorozon, vedením chloru přes sodu 
vznikající bělicí sů l; sk ládá se mimo 
malé množství chlornanu sodného pře 
vážně ze sody.

Chlostíková (Kunzová-Poláčková) Marie 
(* 29. VI. 1860), čes. operní pěvkyně, býv. 
p rim adona Nár. div. v Brně a M ěst div. 
v Plzni. Byla první českou Alžbětou ve 
W agnerově T annháuseru  v Plzni r. 1888 
a častým  hostem Nár. div. v Praze.

C hlothar (Chlotahar), jméno více franc
kých k rá lů  z rodu Merovingů: 1. Ch. I. 
( t  561), syn Chlodvíkův, válčil 523 a  524 
z Burgundem, po sm rti svého b ra tra  558 
sta l se pánem  francké říše, o kterou se 
rozdělili jeho synové. 2. Ch. II., syn 
Chilpericha a Fredegundy, (f 628), 613 
jediný vládce celé říše.

Chloumek, o. v Č., okr. Blatná, 222 č. ob.
Chloumek, o. v Č., okr. Chotěboř, 534 

čes. obyv.
Chloumek, o. v Č. okr. Mělník, 544 č. 

ob. Zám ek Neuberkovka.
Chlovy, o. v Č.. okr. Ledeč n. Sáz., 230 

čes. ob.
Chlubna Osvald (* 23. VII. 1893

v Brně), hudební skladatel, k rit ik  a 
spisovatel. Napsal opery (Pomsta Ca- 
tullova, 1917, A lladina a Palomid, 1922, 
Nura, 1930), orchestrání skladby a  j.

Chludov Alekséj Ivanovič (1818—1882), 
ru sk ý  sběratel s ta rých  rukopisů  a  knih .

Sbírku svou odkázal Nikoljskému k lá 
šteru v Moskvě.

Chlum  F ran tišek  (1845—1895 v Praze), 
čes. hudeb, spisovatel a paedagog, od 
r. 1881 ředitelem k ů ru  u sv. Jiljí. Napsal 
„Cyrillskou školu zpěvu44 (1882, pozdější 
rozmn. vydání z r. 1887 a 1895) a  obsáh
lou s tudii „Chorál g regorianský44 1887.

Chlum  Ludvík, JUDr. (* 1866 v Klato
vech), advokát a politik. R. 1896 jaiko a d 
vokát v Jihlavě, kde mnoho vykonal 
k posílení české posice. Organisoval teh 
dejší českou menšinu, vydával „Jih lav 
ské Listy44, založil důležité české podni
ky jako Úvěrní ústav, Družstvo pro ob
rábění dřeva, k n ih tiská rnu  a  j. V letech 
1907—1913 byl poslancem n a  zemském 
sněmu moravském. Po s tá tn ím  převratu 
jako předseda m ístního Národního vý
boru v Jihlavě dobyl si zásluh jmenovitě 
o české školství.

Chlum, o. v Č. okr. Plzeň, 293 č. ob.
Chlum, o. v Č. okr. Blatná, 291 č. ob.
Chlum, o. v Č., okr. Čáslav, 190 č. ob. 

Zřícenina.
Chlum, o. v Č., okr. Č. Krumlov, 953 

čes. ob.
Chlum (Kolmen), o. v Č., okr. Děčín, 

340 ob. něm. Rozhledna (440 m).
Chlum (Klum), o. v Č., okr. Dubá, 465 

ob. něm.
Chlum, o. v Č., okr. Chrudim  761 č. ob. 

Zámek.
Chlum, o. v Č., okr. Nová Paka, 273 

č. ob.
Chlum, o. v Č., okr. Hradec Král., 318

č. ob. Rozhodný boj mezi rakouským i
a pruským i vojáky r. 1866.

Chlum, o. v Č., okr. Lomnice n. P., 160
č. ob. Rozhledna Tábor (682 m). Poutní 
kostel Prom. Páně (1704) n a  místě dřev. 
kaple z r. 1351.

Chlum, o. v Č., okr. Č. Budějovice, 
277 č. ob.

Chlum (Humwald), o. v Č., okr. P ra 
chatice, 507 n. ob. Výroba hraček.

Chlum (Kulm), o. v Č., okr. Žlutice, 
296 n. ob.

Chlum, o. n a  Mor., okr. Boskovice, 
317 č. ob.

Chlum-Korouhvice, o. n a  Mor., okr. N. 
Město n. Mor., 210 č. ob.

Chlum sv. M aří (Maria Kulm), ms. v Č., 
okr. Falknov n. Ohří, 1553 ob. (31 č.). 
Poutn. chrám  Nanebevzetí P. Marie, pro- 
boštství křížovníků s  červ. hvězdou; 
hnědouhelné doly; dom. k ra jkářs tv í.

Chlum  u Třeboně, ms. v Č., okr. T ře 
boň, 1637 č. ob. Zámek, starob, radnice; 
v okolí rozsáhlá rašeliniště a limonit, 
velké rybníky: Staříkov, S tarý Hospo-
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dáí\ S taré  Jezero, H ejtm an. Továrna 
hliníkov. zboží, olejna, výr. hřebíků.

C hlum any, o. v Č., okr. Prachatice, 
390 č. ob.

Chlum čany, o. v Č., okr. Louny, 636 č. 
ob. Pěst. ovoce ve velkém.

C hlum čany, o. v Č., okr. Přeštice, 1335 
č. ob. Kaolinové závody, kam enné  uhlí.

C hlum čanský  Jan  Bořen z P řestav lk  
(* 1555 v Újezdě Purkartově , f  1615), ce
stoval po Evropě a  cesty své popsal 
česky. Lit. Seydler, Č. Č. M usea 1871, 95.

C hlum čanský M atouš (* v polovici XV. 
věku v Chlumčanech, f  1505), právník , 
z ř íd il a v reg is tra  srovnal priv ilegia  na  
K arlšte jně chovaná, o čemž vydal zprávu 
Zřízení priv ilegií ko ru n y  království Čes
kého (1501).

Chlumec nad  Cidli
nou, m. v Č., okr. Nový 
Bydžov, 4200 č. ob. Cu
krovar, pivovar, s u š á r 
ny čekanky, tov. odstře 
divek, piln íků, textilní 
prům., tov. slam . k lo 
bouků; ze linářské ško l
ky, ryby, zvěřina. Lo
vecký zámek. Byl již r.
1235 panským  sídlem Zmk měste
Zdeslava z Chlumce, Chlumce n. c.
p ředka  p án ů  ze Š te rn 
berka. P a k  vystřída li se zde četní 
m ajitelé, od doby císaře M atyáše je 
pak  Chl. v rukou  rodu  K inských ze 
Vchynic, jimž dosud patří. Nezdařené 
selské povstání z roku  1775 dalo pod
nět k pořekadlu : Poříd il ja k  sedláci 
u Chlumce.

Chlum ec n ad  Váhom, o. n a  Slov., okr. 
Žilina, 877 čs. ob. T ovárna  n a  likéry, 
parn í pila.

Chlumec, o. v Č. okr. Č. Budějovice, 
393 č. ob.

Chlumec (Kulm), o. v Č., okr. Ústí nad 
Labem, 1091 ob. (221 č.) Hnědouh. doly, 
tov. terrakot. zboží, zám. pivovar, nem oc
nice sv. Alžběty. P om ník  n a  pam ěť 
bitvy r. 1813.

Chlumec, o. n a  Slov., okr. Humenné, 
282 č. ob.

Chlum ecký, pseud. Matěje Orlíka.
Chlum ecký Adam, vlastně F ran tišek  

Kužela (* 1854 v Roketnici u Přerova), 
fa rá ř  ve Skrbeni, básn ík  z družiny  ka to 
lické M oderny; vydal visionářské básně 
Apokalypse o troků (1881), Andělé pyšní 
(1886), E vangelium  svobody (1896), lido
vou epiku Epos o hloupém  Janu  (1882), 
Romance o rejdech čertových (1894), h i 
storické povídky z doby husitské a verše 
pro děti.

Chlum ecký A. T., pseud. A r tu ra  Tůmy.

Chlum ecký Jaroslav, pseud. Jaroslava  
Golla.

Chlum ecký Matouš, u trakv is tický  boho
slovec XVII. věku, vydal Pobožné pře- 
m yšlování o u trpen í Páně (1602).

Chlum ecký Jan, svob. pán  (* 23. III. 
1834 v Zadru, f  11. XII. 1924 Bad Aussee), 
rakouský  stá tn ík , od 1871 m in is tr  orby, 
1875 obchodu, 1887—1897 p residen t sně 
movny, 1897 člen panské sněmovny.

Chlum ecký Petr, ry tíř  '(* 30. III. 1825 
v Terstu, f  29. III. 1863 v Brně), mor. 
dějepisec, řed. mor. zemského archivu. 
Hl dílo: Karl v. Zierotin und  seine Zeit 
1564—1615 (1862 a 1879). Vydal: Die Land- 
tafel des M arkgrafen tum s M áhren (1854 
—1856). Lit.: Soffé: P. v. Ch. (1903).

Chlum ecký Václav (* 30. XII. 1861), 
slov. spisovatel a senátor. Od r. 1892 za
m ěstnán  ve st. železárnách v Podbrezo- 
vej, kdež organisoval dělnictvo na  soc.- 
dem. pokladě. Z jeho četných básní byla. 
píseň Drevorubač Slovák zhudebněna 
Kolískem a  s ta la  se popul. i v Čechách. 
Sp.: Prof. Šiltav, cestovatel všehom írom  
(1923), Janko Kosák v nebi (1919). Po 
převratě  zvolen do senátu  N. S. Pseudo
nym : Enšpenger.

Chlumeček, o. v Č., okr. Č. Krumlov, 
217 č. ob.

Chlum ek, o. na  Mor., okr. Vel. Mezi
říčí, 363 č. ob.

C hlum ětín, o. v Č., okr. Chrudim , 
474 č. ob.

Chlum ín, ms. v Č., okr. Mělník, 675 č. 
ob. Zámek.

C hlum ská (Telčerová) Marie (* 1848 
v Praze, + 10. XI. 1926 v Mor. Ostravě), 
čes. herečka, choť div. ředitele.

C hlum ský Jan  (* 1812 v Mlčehostech, 
t  1880), evangel. fa rá ř  a konsenior m o
ravský, spisovatel bohovědný.

C hlum ský A., pseud. A ntonína  Ple- 
chatého.

C hlum ský Josef, PhDr. (*■ 1871), univ. 
prof. v P raze; napsa l mnoho p rac í z obo
ru experim ent, fonetiky: český  verš
podle časom íry a podle přízvuku, L’ana- 
lyse du couran t ď a i r  p h o n a teu r  en 
tchěque (1902), La mélodie de voyelles 
accentués en tchěque avec une  m ention 
de 1’é ta t  en serbe et en a llem an d  (1925), 
a  mn. j.

C hlum ský Václav (* 1884 ve Smilovi- 
cích), fa rá ř  v Hostomicích, katolický 
publicista.

Chlum ský Vítězslav, MUDr. (* 1867), 
univ. prof. v Bratislavě; působil jako 
lékař d louhá le ta  v cizině, ježto jako 
člen pokrok, h n u tí  byl nucen opustiti 
býv. h ran ice  R akouska. Po převra tě  byl 
předsedou Nár. výb. pro Slezsko a v r.
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1921 jmenován prof. na  univ. Komen
ského. Napsal mnoho prací z oboru 
ortopedie a všeob. chirurgie.

Chlumy, o. v Č., okr. Přeštice, 277 č. ob.
Chlup Rudolf (* 8. IX. 1879 v Čeho- 

vicích), prof. Čsl. s tá tn í obch. akadem ie, 
lektor stát. účetnictví n a  univ. v B rati
slavě. Práce: Pojišťování (I. 1906, II. 
1909;, Kontokorent (1925), Obchodní ko
respondence (1926). Účtování a bilanco
vání v pojišťovacích ústavech (1930).

Chlup Otakar, PhDr. (* 31. VIII. 1875 
v Boskovicích), český pedagog, od 1922 
prof. v Brně. Zástupce experimentální 
pedagogiky v české vědě. Napsal: Kul
tu rn í boj o školu (1908), Mravní nemoci 
dětství (1908), O dětské duši (1921), Pam ěť 
(1918), Rukověť přirozené mravouky
(1922), Vývoj pedagogických ideí (1925), 
Výzkum duševních projevů u dětí méně 
schopných (1925). Redig.: Dítě, Knihovna 
nových škol, Nové školy, Střední škola. 
P řek ládal z Irvinga Kinga a W undta .

Chlupáček (Hieracium pilosella), by
lina z bohatého rodu jestřábníků, s lo
dyhou bezlistou, nízkou, listy vejčitými, 
na  tmavozeleném líci dlouhými chlupy 
porostlými a na rubu běloplstnatými. 
Žlutý kvčt n a  obvodu často červeně p ru 
hovaný. Stvol jednoúborný. Na tráv n í 
cích, mezích a u cest všude hojný.

Chlupáči (Trichiinae), podčel. brouků 
listorohých; létají se zavřenými krovka
mi. Ch. páskovaný (Trichius fasciatus 
L.), 10—13 mm  dl., m á žluté krovky 
s černou páskou; žije n a  květech.

C hlupatá  Ves (Rauhenschlag), o. v Č., 
okr. Kaplice, 411 n. ob.

Chlupy, 1. v biologii v láknité útvary* 
pokrývající povrch kůže zvířat a  u člo
věka (na některých místech ve vétším 
množství). — 2. V botanice jsou to vý
růstky  na  pokožce listů  i n a  osta tn ích  
částech rostlin (i na  stoncích a koře
nech) různých názvů podle jejich po
vahy (trichomy, metablastemy, papily, 
piliglandulosi a j.); jsou žláznaté, žaha- 
vé (obsah. kys. mravenčí), neb zažívací 
u rostlin hmyzožravých a pod.

Chlu3tiua, o. v Č., okr. Hořovice, 387 
č. oh.

Chlystové, ruská  mystická sekta  z po
loviny 17. stol. Zvali se „lidé koží14; za 
vrhovali au to ritu  Říma a kněží, učili 
o světě m aterieln ím  a duševním, věřili 
v sedmero nebe3, vtělení boží, stále se 
opakující, přítom nost ducha svatého, ži
vot posm rtný (duše dobré — andělé, duše 
zlé — ďáblové, ostatní vtělují se do děti 
nebo zvířat), duše dílo boží, tělo ďáblo
vo. Založena Danilo Filipovičem 1645 
(t asi 1700), který se prohlašoval za 
Boha, a  vyvolil si Timofeje Suslova (f-

1716), k terý  byl Chlystům Kristem. Po
zději zvrhla se svým i mysticko-hyster. 
bohoslužbami v adam itství, a  přešla 
z větší části v sektu skopců (Q*).

Chmel (Hum ulus lupulus), rostlina 
z čeledi konopnatých, dvojdomá, s rych
le rostoucí, pravotočivou lodyhou. Kotvi- 
covité chloupky n a  h ranách  lodyhy a 
ostré k rá tké  š tě tinky na  listech uzpůso
bují lodyhu k zachycení. Roste v celém 
severním m írném  pásmu, ve vlhčích 
houštinách, kde může k světlu se vyto- 
čiti. Samčí rostliny vytvořují volné, bo
haté la ty  drobných kvítků, samičí na 
krá tkých  větévkách úžlabních vejčité 
šištičky, složené z podpůrných šupin 
vždy po dvou vedle sebe. P ři vzrůstu 
plodu zveličí se šupiny a  skládají stře- 
chovitě velkou šištici žlutozelenou, po
sléze žlutou s nažkam i za šupinami. Su
piny šištic jsou posety žlutými žlázkami, 
které po uschnutí lehce opadávají (lu- 
pulin) a obsahují vonný éterický olej, 
hořč a pryskyřici chmelovou. Tyto látky 
m ají léčivý účinek uklidňujíc í a  hlavně 
se používají v pivovarství, kde konser- 
vují, zabraňují m léčnému kysání a d o 
dávají vůni a  chuti pivu. Chmel jest již 
znám ze zpráv s tarých  Reků a  Římanů 
a ku ltu rn í rostlinou jest již od 8. století. 
U nás p řipom íná se v 11. století a  dobré 
pivo, jaké se u n ás  odedávna vařilo, 
vděčí za tuto v lastnost především vyni
kající jakosti českého chmele. Ve s tře 
dověku byl vyhlášen rakovnický chmel 
v m inulém  století tuto slávu přebral ža- 
tecký chmel, který se pokládá za nejlep
ší ve světě a také se vyváží daleko za 
hranice i do zámoří. K ultura  chmele jest 
velmi nákladná. Vyžaduje zvláštní za ří 
zení, „d rá těnku“, systém napja tých  d rá 
tů, po nichž se lodyha chmele zavádí, 
vydatné hnojení a  mnoho ruční práce. 
Nejlepší půda  pro chmel jest ta, n a  k te 
ré se daří vojtěška. Roste sice všude, ale 
skutečně dobrý chmel daří se jen v u rč i
tých chinelařských oblastech. Chmel jest 
mnoholetý. ’ Po založení chmelnice na 
místě pokud možno před větrem ch rá 
něném, teprve ve tře tím  roce chmel, vy
sázený z odnoží (matek), dává úrodu. 
V prvém desítiletí bývá největší, byt i 
ne pravidelná, ve druhém  desítiletí se 
znatelně snižuje. Rostlině chmelové ško
dí m ů ra  osenní, krtkonožka, zaviječ 
chmelový, housenky babočky chmelové, 
bílé, kopřivové, píďalky březové a  dřep- 
čici. Velké škody činí mšice chmelová, 
k terá  se prozrazuje tím, že listy chmel
ně se svinují, žloutnou a opadávají. Svi- 
luška  chmelová způsobuje zplstnatění 
listů. Též i různé nemoci se vyskytují, 
padlí chmelové, čerň chmelová, které vy
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žadu jí ochrajm é postřikování chmelnic 
různým i přípravky. V okolí chmelnic ne
smí býti trs  samčí, neboť zúrodněním  
květu znehodnocuje se jakost hlávek 
chmelných. šištice neoplodněná (čili 
hlávka) m á m íti barvu  nazelenavou se 
žlutozlatovým odstínem a rázovitou 
chmelovou vůni. Česání chmele děje se 
ručně a zam ěstnává tisíce dobových děl
níků, kteří z daleka z ijhu  a  východu 
Čech táhnou na  Žatecko „na chmeT. 
Hlávky se cení podle barvy, bohatosti 
a zachovalosti moučky (lupulin). Nače
sané  hlávky, pokud jen možno, brzy se 
suší při 36° C n a  zvláštních sušárnách  
a  za  nedostatku přím ého světla  sluneč
ního, k teré škodí, a usušené se lisují do 
žoků po 50 kg. Odrůd chmele je na  sto 
druhů, které se dělí zh ruba  na  h lavni 
dvě skupiny: červeňák s lodyhou červe 
ně pruhovanou a  zeleňák s lodyhou ze
lenou. Do obchodu se zavádí chmel i p ů 
vodem označený. Úředně se značkuje ža- 
tecký okresní, žatecký krajský. V našem  
státě  je 17.264 ha  chmelnic a z toho 16.840 
ha v Čechách (Žatecko 13.361 ha, Roud
nicko 1299 ha, Dštěk 1735 ha, Dubsko 291 
ha, mimo výrobní oblasť 151 ha). Cena 
chmele dostoupila v r. 1925 ohromné 
výše, 50 kg za 4300 Kč a od té doby klesá. 
V r. 1930 činila 475 Kč za 50 kg. V r. 1928 
bylo sklizeno 90.450 q při p rům ěrném  
výnosu 5.4 za ha  (Žatecko 8.7 q za ha) 
a vyvezeno 65.000 q v ceně 278 mil. Kč. 
Světová sklizeň chmele činí 900.000 q na
120.000 ha  chmelnic.

Chmel Josef (1798—1858), dějepisec; od 
1846 ředitel rak. stát. archivu. Sp.: Re- 
gesta chronologico-diplomatica Ruperti, 
regis Rom anorum  (1834), Regesta chro
nologico-diplomatica Friderici III. (1838 
—40), Aktenstůcke und  Briefe d. Hauses 
I labsburg  im Zeitalter M axmilians I. 
(1854—58). (M onumenta Hahsburgica sv.
1.-3.)

Chmela Jan  (* 1740 v Netolicích, f  po
čátkem  XIX. věku), jesuita, 1797 fa rá ř  
v Sázavě; polemisoval s Roykem a M ar
kovicem o eucharistii; přeložil Postillu 
úoffinéovu (1786).

Chmela Josef (* 1793 v Třebíči, f  1847 
v Praze), profesor gymnasia, český filo
log, překladatel z němčiny a z la tiny; 
vydal původní Bajky pro dítky (1822).

Chmela Michal, slovenský bohoslovec 
XVIII. věku, kněz evangelický v B rati
slavě; vydal Obzvláštní p ísm a svatého 
řeči pro mládež.

Chm elař F rantišek , PhDr. (* 17. IV. 
1891 v Podolí u Přerova na Mor.), prof. 
rostlinné produkce na  vys. škole země
dělské v Brně. Do produkce rostlinné 
vnáší nový sm ěr oekologický; zasloužil

se o pěstování travních semen a zreorga- 
nisoval výzkumné ústavy zemědělské.

Chm elař Josef (* 1885), český politický 
spisovatel, úř. minist. zahraničních věcí. 
Napsal: P odkarpa tská  Rus (1923), Poli
tické rozvrstvení Československa (1926), 
Státy, politické s trany  a tisk celého 
světa (1927). Rediguje Zahraniční poli
tiku (od r. 1922).

Chmelení, pivovarský výkon, při k te 
rém sladince (vodnému roztoku slado
vého výtažku) na mladinkové pánvi p ř i 
dává  se chmel, to jest usušené hlávky 
(šištice) chmelové. Procezená m lad inka 
se vaří s chmelem, na  jeden hektolitr 
piva dává se p rům ěrně  asi 400 gram ů 
chmele, tím se m ladinka okoření, do
stane vůni, stane se trvalejší a proto 
vývozní piva se chmelí vydatněji. Chmel 
obsahuje lupulin, vonné éterické oleje, 
hořké lá tky  a pryskyřice, které zabra 
ňují mléčnému kysání. Léčivé látky 
v lupulinu se nacházející dodávají pivu, 
jako nápoji, účinek uklidňující. Chme
lení piva jest již známo z VIII. století.

Chm elenský Josef Kra- 
soslav (* 1800 v Bavo
rově, f  1839 v Praze), 
dvorský místosudí, bás 
n ík  z okruhu Čelakov- 
ského; vydal Básně 
(1823), Poputnice (1837 a 
1838), Růže plané z Mo
ravy a Slez6ka (1840), 
sestavil antologie Věnec 
ze zpěvů vlasteneckých 
(1835—1837) a Kytka

Josef Krasoslar (1836-1838), pro Škrou- 
Chmelenský. pa  psal libreta k prvním

čes. op. Dráteník (1826), 
Oldřich a Božena (1828) a Libušin sňatek 
01834), pěstoval lite rárn í a hudební k r i 
tiku. Z jeho písní znárodněla: Růže tc- 
tínská. — Lit.: Vyhr. spisy v Kobrově
Nár. bibl. (1870). o* Hýsek, Listy filol.
1919.

Chmelenský Ladislav (* 1860 v Praze), 
herec, od 1892 ředitel Nár. div. v Brně, 
pak m ajitel vlastní herecké společnosti, 
1901 sekre tář  uměl.-prům. školy v Praze; 
překládal divadelní h ry  z franštiny  a 
němčiny a psal povídky.

Chmelíček Bedřich (* 1825 v Náměšti, 
t  jako m isionář v Sev. Amer.), publicista 
brněnského Hlasu, psal o k u ltu rn ím  ži
votě jihoslovanském  i o amerických 
Češích.

Chmelíček Josef (* 1823 v Náměšti, 
+ 1891 v Brně), profesor pastorálky, p u 
blicista brněnského Hlasu; vydal 2 díly 
Cesty do Svaté země (1867 a 1868), 3 díly 
Cesty do Francouz a  španě l (1869—1873); 
komponoval sbory a písně.
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Chmelíček, salá t chmelový; p řip ravu je  
se z m ladých ještě bílých pazoušků (vý
honků) chmele, při ja rn ím  řezu chmele 
získaných. Oloupané pazoušky se svaří, 
polijí za horka  octem a p řidá  se olej. 
P řek ládá  se též jako chřest, uvařený ve 
slané vodě s m áslem a osmaženou hous
kou nebo omáčkou (héchamelovou, ho
landskou, smržovou).

Chmelík Jan (* 1840 v St. Holešovi
cích;, vydavatel Národních Listů.

Chmelík (Hopfendorf), o. v Č., okr. 
Litomyšl, 478 ob. (23 č.).

Chmelin Ad. M., pseud. Adam a Matěje 
Chmely.

Chmelíř ze Semechova Duchek (t 1569), 
1547 p rim áto r Prahy.

Chmelištč, o. v Č., okr. K utná Hora, 
463 č. ob.

Chmelná, o. v Č., okr. Pelhřimov, 
237 č. ob.

Chmelná, o. v Č., okr. Sušice, 369 č. ob.
Chmelnice (Hopfengarten), o. v Č., okr. 

Děčín, 301 ob. (21 č.).
Chmělnickij Nikolaj Ivánovič (* 22.

VIII. 1789 v Petrohradě, f  20. IX. 1846), 
ruský  dram atik , zvi. veseloherní; zúčast
nil se válek r. 1812—13, od 1814 ve stát. 
službě, stal se 1829 gubernátorem  ve 
Smolensku, 1837 v Archangelsku, obvi
něn ze zpronevěry stát. peněz a  uvězněn 
do r. 1843; pak odejel do ciziny a krátce  
před sm rtí se vrátil do Petrohradu . Sp.: 
Govorun, Vozdušnyje zamki, Carskoe 
slovo, ili svatovstovo Rumjanceva, Zino- 
vij Bogd. Chmělnickij, ili prisojeděnije 
Malorossiji. Přeložil řadu  komedií z fran- 
štiny. Sebrané spisy vyšly 1849 ve 3 sv. 
v Petrohradě. — Lit.: N. Korobka: Ježe- 
godnik im peratorskich těatrov (1895—6).

Chmelník, o. na  Podk. Rusi, okr. Irša- 
va, 545 ob. (416 r.).

Chmelnyčkyj Zinovij Bohdan (f 1657), 
ukra jinský  kozácký hetm an. R. 1648 
povstal proti Po lákům  a zvítězil u  Žov- 
tych Vod a Korsuni, čímž obnovil se 
U krajinský stát, v* jehož čele stál Ch. 
R. 1654 Ch. uzavřel s Moskevském sm lou
vu, podle níž U krajina  zachovala si 
p ráva samostatného státu, spojeného 
osobou cara  s Moskevském. Brzy však 
Ch. poznal, že moskevský car nem á 
v úmyslu dodržovati smlouvu, a proto 
počal vyjednávati o svaz se švédském, 
Tureckem, Uherskem a M ultánskem  a 
připravovati vojsko k válce s Moskev
ském. V době těchto příprav  Ch. zemřel 
ve svém sídelním městě Čyhyrynu. P o 
chován byl ve vesnici Subotovi. R. 1664 
pol. voj voda Czarniecki rozkázal vyko- 
pati ostatky Ch. a vyhoditi je na  pohanu.

Chmelov, o. na  Slov., okr. Giraltovce, 
406 ob. (325 čs.).

Chmelovec, o. na  Slov., okr. Prešov, 
263 ob. (249 čs.).

Chmelovec Jan, katol. kněz XVI. věku, 
fa rá ř  v Hostících, vydal Píseň za š ťas t 
ný plod Polyxeny z P ernšte jna  s figura 
mi, tisk Nigrinův (1588).

Chmelovina, medové víno, přip ravuje  
se ze směsi 20 li trů  vody, 7 kg medu a 
0.3 kg chmele. Směs se povaří asi čtvrt 
hodiny a pěna sbírá. K vychladlé teku
tině přidá se několik dekagram ů droždí 
a nechá se zkvasiti. Po vykvašení se te
ku tina  procedí, p řidá  se zázvoru, květu 
muškátového, skořice a ponechá se 
v uzavřené nádobě. Po dozrání, což trvá 
asi šest neděl i déle, stáčí se do láhví. 
Upomíná na  víno m alaga  a čím starší, 
tím chutnější.

Chmelovka, tyč ve chmelnicích na 
podporu rostoucího chmelu; dl. 6—8 m.

Chmelovody, zlepšené zařízení místo 
chmelových tyček pro snadnější obepí
nání chmel, rostlin. Ch. (dráténky) jsou 
buď nízké do 2 m, střední 4—6 m, vy
soké 6—8 m a jsou různých soustav 
(Wirthova, Heyakova, Schwendova, H er
m anova a j.). V zásadě jsou to dřevě
né sloupy s příčným i drátěným i spoj
kami, na  nichž upevněny slabší dráty  
nebo motouzy, svisle připevněné k zemi 
k dřev. kolíkům  nebo drá těným  ženglím 
s oky. Po těchto svislých drátech nebo 
provázcích pnou se chmelové rostliny 
vzhůru.

Chmělničina nazývá se hnu tí  maloru- 
ského národa a jeho usilování o sam o
sta tnost za vedení Bogdaná Chmelnyc- 
kého v letech 1648—54.

Chmerck, CX* Scleranthus L.
Chmlelecki Stefan (f 1630), vojvoda 

kijevský, polský válečník, účastník vý
prav Z ikm unda III. proti Turkům , Ta
ta rů m  a Moskvě. 1621 vstoupil do služeb 
vojevody kijevského, n a  jehož místo po
výšen Z ikm undem  III. r. 1629 za velké ví
tězství nad T atary  u Martinova.

Chm ielinski Józef (* 1862), pol. herec 
ve Lvově a Varšavě.

Chmiel Adam (* 1865), polský historik 
Od roku 1917 ředitel Archiwu Akt Daw- 
nych v Krakově; vydal mnoho hist. sp i
sů, hlavně z dějin Krakova.

Chmielecki Pio tr (1762—1764), polský 
m alíř  z XVIII. st., tvůrce 15 kopií obrazů 
ze života blah. W incentego Kadluba, bis
kupa krakovského.

Chmielowski Adam  (* 1840), pol. m a 
líř; studoval ve Varšavě a Mnichově.

Chmielovski P io tr  (1848—1904), polský 
spisovatel skvělého stylu. Ve svých k r i 
tikách posuzuje díla  podle ideje, ne po
dle krásy.
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C hm iňany, o. n a  Slov., okr Prešov, 384 
čs. ob.

C hm in ianská  Nová Ves, o. n a  Slov., 
okr. Prešov, 635 čs. ob.

Chm jelnik, 1. m ěsto v Polsku v k ra j i  
Kielce, 10.000 ob. Leží v k ra jin ě  bohatě 
n a  měď. olovo a železo; — 2. m. v U kra 
jině, 15.000 ob., n a  řece Bugu, v gub. po
dolské.

Chm yrov Michail Dmitr. (1830—1872), 
ru ský  spisovatel; napsa l dějiny Izmaj- 
lovského pluku, č lánky bibliografické, 
sbírky anekdot ruských  šašků  a  j.

Chmýří, q* lanugo.
C hnum u (Chnum, řec.

Chnubis), egypt. bůh, ch rá 
nící peřeje a p ram eny  
Nilu.

Chobot, n ah razu je  slo
n ů m  chybějící horn í ret.
Jest to prodloužený nos, 
vyznačující se velkou po
hyblivostí s p rstovitým  vý
růstkem  n a  konci, k terý  
jest současně ústro jím  či
chovým, hm atovým  i chá- 
pacím. Chobot slona sk lá 
dá se asi ze 40.000 d ro b 
ných svalových svazečků.
Stavba tě la  nedovoluje slo- Chnumu. 
nu, aby mohl sklonití h la 
vu a  chobot jest m u  rtem, prstem , rukou  
a paží zároveň.

Chobotides J iřík  (* v 2. polov. XVI. š t 
ve Mšeně), 1617 fa rá ř  v Charvatcích; vy 
dal Stopadesát ža lm ův n a  způsob m odli
teb (1617).

Chobotnatci, o* Proboscideae.
Choc Josef (* 1870 v Rublově), kato lic 

ký kněz a  advokát v Praze, hom iletik  a 
církevní právník .

Choc Václav (* 1860 v Nové Huti), p rá v 
n ík  a  publicista, poslanec s trany  národ- 
ně-sociální, od níž se po p řev ra tě  odlou
čil a založil svou vlastn í frakci. Vydal: 
O národnosti (1900), Jan  Hus (1900), Čes. 
s tá tn í právo (1900), Dějiny sociálních 
ideí (1902), Úkoly vojenské politiky české 
(1904). P řehled politických s t r a n  v Če
chách (1919).

z Chocemic Jindřich, čes. p rávn ík  XVI. 
věku, kancléř Nového m ěs ta  Pražského; 
založil první kn ihu  pam ětn í (1528) s vý
znam nou předm luvou.

z Chocemic ň eh o ř  Orinus, český h u 
m an is ta  XVI. věku, doctor a rtium , profe 
sor Karlovy university.

Chocenice, o. v Č., okr. Plzeň, 559 č. ob. 
Zámek.

Chocenice, o. v Č., okr. Kolín, 365 č. ob. 
Zde by la  b itva 18. VI. 1757, nazv. též 
bitvou u  Kolína.

Choceňský Jan  B erka  (* koncem  XV. 
věku v Chocni, f  1545 v Praze), český 
lékař a  politik; napsal t ř i  kn ihy  léka ř 
ské (1525), rukopis na  Strahově, vydal 
Knížky o m orních  p říč inách  (153H.

Choceň, m. v Č., okr. 
Vys. Mýto, 5122 č. ob.; 
na  důl. křižovatce že
lezniční. T ovárna  na  
šamot, zboží, pivovar, 
.tov, lokomotiv a strojů, 
hasič, nářad í, textilní 
prům ysl, výr. um ělých 
květin, zástěr, kachl. 
kam en. Zám ek s p a r 
kem. — Ch. p řipom íná 
se již ve 12. stol. a m á 
svoje jméno pravděpo
dobně podle Hocena 

Hrabišice. H rad  Ch., vystav, ve 14. stol., 
sídlo Mikuláše z Polšte jna, rozbořil r. 
1338 m ark rab í Karel. Za Z ikm unda ze 
Šelm berka vystavěna radnice (r. 1560). 
Barok, kostel sv. F ran t. z r. 1728, zámek 
z r. 1562. Od r. 1709 panstv í v m aje tku  
K inských ze Vchynic.

Choceradský Josef, pseud. Josefa Pospí
šila.

Chocerady, o. v Č., okr. Č. Brod, 659 č. 
ob. Most do Komor. H rád k u  přes potok 
Propast. F a ra  od r. 1705.

Chociszewski Józef (1837—1914), pol. 
popul. spisovatel a redaktor. Sp. Dzieje 
národu  polskiego, P išm ienictw o polskie, 
Vyd. Przegl^d slowiaňski.

Chocomyšl, o. v Č., okr. Klatovy, 325 
č. ob. Zámek.

Chocz (choč), kdysi město, nyn i m alá 
obec ve vých. Polsku n a  př. b řehu  řeky 
Prosný  ve vojvod. Lodž. Má asi 7000 ob. 
Ve 14. stol. byl tu pohranič. s trážní hrad, 
v 16. stol. m ajite l panstv í Ch. Vojtěch 
Marszewski p řestoupil n a  v íru  česko
bra trskou  a uvedl Čes. Br. n a  svá p a n 
ství. Na poč. 17. stol. za panství rodu 
Mycielských zůsta la  p ráv a  Č. Bří za 
chována, teprve za jejich nás tupců  L ip 
ských, kteří přestoupili ke katolictví, 
byli 1620 Čeští B ra tří vypuzeni Ondře
jem  Lipskim, b iskupem  ku javským  
(později krakovským ), k terý  tu  postavil 
nový kostel katolický.

Choča, o. n a  Slov., okr. Zl. Moravce, 
443 č. ob.

Chočská skup ina , záp., silně zkraso- 
vělá část Oravsko-Liptovských hor mezi 
dol. Oravou a Váhem. Brestovské sedlo 
dělí ji n a  2 části; v záp., nižší jsou 
vrcholky: Šíp (1169 m), Ostrý (1069 m) a 
Čebrat (1060 m), ve vých. P ředn í Choč 
(1203 m) a  Vel. Choč (1613 m), nejvyšší 
hora  celé skupiny, s  k rá sn ý m  pohledem 
na  Vys. i Níz. Tatry.

Znak města 
Okooně.
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Chod, q* Karel Matěj Čapek.
Chod Cyrill, pseud. E duarda  Jelínka.
Chod Jaromír, pseud. Augustina Kap- 

lického.
Chodák, součást pluhu, posuvná na 

přední straně  hřídele, k řízení hloubky 
orané brázdy. Dříve dřev. san ička na 
sloupku, nyní litinové kolečko na  želez, 
slupičce.

Chodasevič Vladisl. Felis (* 1886
v Moskvě), součas. spisovatel ru ský  (ži
dovský); žije v emigraci; vydal několik 
knih  veršů Iz jěvrejskich .poetov a j.

Chodau, q* Chodov v Č.
Chodba, ve stavitelství, k ry tá  spojo

vací prostora, v hornictví štoly k ložis
kům těžených nerostů  a pro dopravu 
těchto, větrání a odvodňování. Chodhi- 
cování, v hornictví, soustava většího 
počtu chodeb kratších, křižujících vyru- 
bané ložisko.

Chodbičky polokružní, o* ucho.
Chodeckle jezero, pod městem Cho- 

dzem; jest sloučeno ř íčkam i s jezery: 
Lubram ským  a Uklejnicko-Szcytnov- 
ským, Božimovským a  Severským. Jest 
široké 100 m  a hluboké 10 m, m á odliv 
do řeky Zglowi^ozki.

Choděckij Stavrion M artinian (1820— 
1887), vynikající ruský  agronom vědec
ký, univ. prof. nauk  zemědělských a  les
nických.

Choděra Čeněk (* 1881), m alíř-kraji-  
nář, žák Hofbaurův.

Chodidlo, poslední díl končetiny dolní 
(nohy), který je k chůzi upraven. Dělení 
jeho v hřbet (nárt), plosku, záprstí a 
prsty  je dáno kostrou chodidlovou.

Chodkiewicz Jan  Karol (1560—1621), 
polský vojevůdce; 1602 bojoval n a  Litvě, 
1605 .porazil Karla IX. u Kirchholmu, 
1611 podporoval Lži-Dimitrije v Rusku. 
1620 v četných bitvách porazil Turky.

Chodněv Aleksjěj Ivan (1818—1883), 
ruský chemik, univ. prof., au tor odbor, 
spisů chemických.

Chodníček Julius (1837—1895), kanov
ník v Kroměříži, český duch. spisovatel. 
Hl. dílo: Kronika církve sv. (1868—72).

Chodník (trottoir, trotuár), pás tá h 
noucí se kolem domů, pokrytý  kam e 
nem, cementem, asfaltem, o 15 em vyšší 
než jízdní dráha. V nynějším  tvaru  ob
jevil se po prvé 1803 v Paříži.

Chodorovič Nikolaj Aleks., ruský  gene- 
lál, za svět. války až do převra tu  1917 
voj. velitel kijevské oblasti; podporoval 
čsl. revoluční akci na  Rusku, zvláště 
organisaci čsl. legií ze zajatců a snahy 
po utvoření sam ostatného čsl. vojska. 
Po bolš. převratě v ř íjnu  1917 opustil 
Rusko a  později se usídlil v Praze.

Chodounská Marie (1871—1922), česká 
m alířka  a propagáto rka  styků česko- 
slovinských. V malbě se věnovala hl. 
k ra j inářs  tví

Chodounský Fran tišek  (1845—1924), č. 
chemik, ředitel Výzk. ústavu pivovar
ského. Odborný spisovatel.

Chodounský K a 
rel, MUDr. (* 1843), 
univ. prof. v Praze, 
odb. spisovatel; n a 
psal: Farmakologie, 
s prof. Thomayerem 
Zdravotní slovník, 
studii o J. E. Purky- 
ňovi a j. Po p řevra tu  
organizoval farm a- 
kolog. ústav  v Brně.

Chodouny, o. v Č., 
okr. Roudnice, 461 
č. ob.

Chodouň, o. v Č., okr. Hořovice, 860 
č. ob.

Chodov, též Chodovo, obec (Is připoje
ným i osadami Pecí a Trhanovem) v záp. 
Č., okres domažlický. 2143 ob., potomci 
starých Chodů.

Chodov, něm. Chodau, m. v s.-z. Č., 
okr. Loket, na  potoce Chodově; tvoří dvě 
katastr, obce Horní a  Dolní Ch., 5328 ob. 
Veliké hnědouhelné doly, prům. želez;, 
cihelny, cement, a hlavně s ta rý  velko
prům ysl porculánový.

Chodov, o. v Č., okr. Říčany, 790 č. ob.
Chodová P laná  (Kuttenplan), ms. v Č., 

okr. P laná, 1428 ob. (36 č.). Meteorolog, 
stanice, zámecký pivovar.

Chodové, obyv. Chodska (Q*).
Chodovlice, o. v Č., okr. Litoměřice, 

355 č. ob.
Chodovský Šm elctál (Kuttenplaner 

Schmelzthal), o. v Č., okr. P laná, 778 
n. ob.

Chodovský, pseud. Jiřího Felixe.
Chodowiecki Daniel (1726—1801), m a 

líř a mědirytec; 1797 stal se ředitelem 
Akademie výtvarných um ění v Berlíně.

Chodskij Leonid Vladim. (* 1854), rus. 
národohospodář, univ. prof. finančního 
práva, au tor m noha spisů národohosp.; 
do češtiny přeložen .jeho Vývoj vědy n á 
rodohosp. R. 1900 začal vydávati měsíč
ník Narodnoe chozjajstvo a redigoval 
národohosp. sborníky.

Chodsko, starobylý a  historický kraj 
na  hranici záp. Čech; zabírá horopisně 
čast lesnaté Šumavy, t. zv. Český Les, 
který zde začíná nebo končí nejvyšším 
vrcholem pohoří, hřbetem  Čerchova 
(1039 m). Jen průsm yky  Domažlický a 
Všerubský otevíraly volnější cestu. Tudy 
také vedla znám á obchodní a m eziná

MTJDr. RajrpJ 
Chodounský.
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rodní stezka z P rah y  do Bavor, t. zv. 
domažlická stezka. Zde k ochraně těchto 
p růsm yků  osadil kníže Břetislav I. s ta 
tečný a rázovitý kmen Chodů, kteří celá 
staletí byli potom věrnou pohraniční 
stráží České země. Chodské vesnice za
chovaly si svůj původní starobylý svéráz.

Chodský hrad, býv. sídlo chodského 
rychtářstv í v Domažlicích; r. 1592, po 
velkém požáru Chody nově zbudovaný, 
přešel zpustlý v m ajetek m ěsta  r. 1676, 
v letech 1726—28 v nynější podobě chu
dobně znovuzřízen, načež sloužil za 
s tá tn í solnici a po požáru roku 1822 byl 
sídlem městské správy. Od roku 1850 je 
sídlem státních úřadů.

Chodžent, m. v rus. sov. rep. Turkestan, 
40.300 ob. (Tadžikové, Uzbekové a Ruso
vé) na  Syr-Darji. Má četné mešity, s ta rá  
opevnění, prům ysl hedvábnický a ba 
vlnářský. Ch. jest nejstarší m. stř. Asie.
11. 1866 byl obsazen Rusy.

Chodynicki Kazimierz (* b890), polský 
historik. R. 1920 prof. university  ve Vil- 
ně, 1928 v Poznani. Napsal mnoho spisů 
z dějin Litvy.

Chodzinski Kazimierz (* 1861), vynika
jící sochař polský. Od 1887 sídlil v K ra
kově. Byl též nějaký čas v Chicagu, pak 
usadil se ve Lvově.

Chodža (perské si.), značí starce, pána, 
hospodáře. Ve střední Asii čestný přívl. 
chalifů Abu-Bekra, Omara, O sm ana a 
Aliho. Též nazvání učitelů náboženství, 
cx* hodža.

Chodžko-Borejko Aleks. Leonardovič 
(1804—1891), polský spis.-básník (balad, 
legend, elegií), orientalista  a slavista. 
Byl rus. konsulem v P rusku , volný čas 
věnoval studiu orientálních jazyků a li
teratury, zvi. perské literatury , o níž na 
psal obsáhlé dílo a perskou gram atiku. 
Později přesídlil n a  trvalo do Paříže, 
kde od r. 1857—83 byl profesorem slo
vanských l i te ra tu r  v Collěge de France, 
z té doby jeho spisy: Légendes slaves du 
moyen áge, 1169—1237, Une renaissanca 
littéraire en Bohéme, De la littérature  
sacrée chěz les Slaves, Gram m aire pa- 
léoslave, Les chants historiques de 
rU kra ine  et les chansons des Lotyches 
des bords de la Dvina occidentale, 
Théátre persan; sestavil polsko-anglický 
a anglicko-polský slovník a j.

Chodžko Ignacy (1794—1867), polský 
básník školy rom antické; všeob. pozor
nost vzbudil první povídkou Poddaný, 
tištěna 1829, po té následovala celá řada 
dalších, jež pod názvem  Obrazy Litew- 
skie, vyšly v 5 sv., autobiografie jeho dět
ství Domek mojego dziadka, pak  Pamiet- 
nik i kwestarza, Podania  Litewskie, elegie 
Rocznica a j.

Chodžko Ivan (1777—1852), polský spi
sovatel dram at. R. 1812 za  vpádu F ra n 
couzů přešel na jejich stranu. Napsal ča
sovou komedii: Prejscie Niemna. Zúčast
nil se organisace zednářských loží, žil 
in ternován ve vyhnanství po polském 
povstání 1830—34. Napsal tragedie, po
vídky a hist. črty z epochy 18. st.

Chodžko Józef Ivanoviě (1800—1881), 
polsko-ruský generál, za jehož vedení 
provedena celá triangulace zakavkazská 
a počátek triangulace sev. Kavkazu.

Chodžko Leonard (1800—1871), polský 
historik. Sp.: Histoire des légions polo- 
naises (1829), La Pologne, Histoire de 
Turquie a j.

Chodžko Michal (1808—1879), polský 
básník. R. 1831 se vystěhoval do Francie; 
účastnil se organisace polských legií 
v Itálii 1848. Psal četné básně a přeložil 
Byrona z Lam artina.

Chodžko Witold, MUDr. f  1875), pol. 
m in is tr  zdravotnictví. 1918, 1919—1923.

Choenomeles, o* kdoule japonská.
Choerilos, 1. tragik  řecký, jmenovaný 

520 př. Kr. jako básník oblíbených sa- 
tyrských her; 2. epik řecký, 470—400 př. 
Kr., přítel Herodotův a Lysandrův; žil 
v Athénách a zemřel na dvoře m acedon
ského krále  Archélaa. Jeho Perseis opě- 
vala řecké vítězství nad  Peršany; 3. Ch. 
z lasu  v Karii, epický básník; doprová
zel A lexandra n a  jeho válečných vý
pravách.

Chochlík čili chocholík (lat. trochan- 
ter), hrbolek na  kosti stehenní, pod jabl
kem této kosti. Jsou dva, větší a menší* 
prvý možno při vzpřímené postavě člo
věka pod předním  hrotem  kosti kyčelní 
nahm ata ti. Ch. jsou důležitý tím, že na 
nich se osazují některé mohutné svaly 
nohy a hýždí, které mají p ři chůzi 
hlavní úkol.

Chochlík, v běloruském  bájesloví do
brý skřítek.

Chochlowski Stanislav, polský nábo
ženský spisovatel a polemista 2. pol. 17. 
st. Napsal satiru  na  katol. duchovenstvo: 
Nova Babylon in Polonia fundata, 1695.

Chochol, hanlivé slovo, k terým  Rusové 
spílají Ukrajincům.

Chochola Karel (* 1893 v  Plzni), a rc h i 
tekt a m alíř  v Č. Budějovicích. Navrhl 
řadu staveb v již. Čechách.

Chochole Karel (* 1872), odb. předn. 
min. financí a zn. odborník ve f inanč 
ních (poplatkových) otázkách.

Chocholius Jan  Novopražský, český 
spisovatel ze 17. st., bakalář; učiteloval 
v Chrudim i a v Praze, po bitvě na Bílé 
hoře odešel do vyhnanství. Připom íná se
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jeho spis: V ypsání m ís ta  K ris ta  Spa-
sitele narozeného, 1620.

Chocholka Jan  A ntonín  (* koncem  17. 
st. v K unžaku), f a r á ř  v M ladějovicích; 
vydal V yznání s rovnán í apošto lského 
(P ra h a  1740).

Chocholonš (G alerita  eris ta ta), p ták  
z čeledi sk ř iv a n ů  (O*). Má dl. chocholku 
n a  hlavě. P řez im u je  u  nás.

Chocholonš Jiří, Ing. f* 9. XII. 1856, 
t  3. 9. 1930), povolán ím  vrchní železniční 
rada , český šachista .

Chocholoušek P ro 
kop (* 1819 v Sedlci, 
f  1864 v Nadějkově); 
od let 40. otiskoval 
povídky, z nichž vy
dal soubor ro m a n 
tických  obrazů  z dě
jin  jihoslovanských

Jih  (1862—1863), 
z  osta tn í bohaté  jeho 
tvorby poříd il so u 
bor B uršík  a  K ohout 
(od 1900 v  15 S v a z -  Brokop Chocholoušek. 
cích) a  Kočí (od 1909,
dosud tř i  svazky), m nohé z jeho povídek 
upraveny  pro divadlo a pro m ládež. Lit.: 
Veselý, Z liter, alba, 1923.

C hochrjakova Ljud. Christofor. (* 1843 
—1909), ru sk á  spis. (pseud. L. Šim onova); 
p řisp íva la  do m n o h a  časopisů články  
národopisným i, k r it ick ý m i a  črtam i, p o 
v ídkam i a j., zvláště z oblasti U ra lu  a 
Sibiře, kde dlouho žila.

C hoinski-Jeske Teodor (1854—1920), 
pol. histor. spisovatel sm ěru  antisem it,

Choiseul-Gouffier z T yzenhauzów  Zo- 
fie (1790—1878), pol. spisovatelka, provd. 
za p. em ig ran ta  v Nice. Sp.: M émoires 
su r  1’em pereu r A lexandre  I.

Choiseul E tienne Francois, vévoda 
(1719—1785), s tá tn ík  franc.; 1761 spojil 
bourbonské v lády  (Francii, Španělsko, 
Neapol, Sicilii a  P a rm u ) společnou 
smlouvou.

Choiseul M arie Gabriel (1752—1817), 
franc. d ip lom at a  archeolog. Napsal 
Voyage p itto resque de la Gréce (1780— 
1824, nové vyd. 1840—42 s 300 m ě d iry t i 
nami).

Chojecki E d m u n d  (pseud. Charles 
Edmond, 1822—1899), polský spisovatel, 
redakčn í s ek re tá ř  Mickiewiczovy T r ib u 

ne des peuples, r. 1856 sek re tá ř  Napoléo- 
nův, konečně kn ihovn íkem  franc. senátu  
a zak lada te l paříž. den íku  Tem ps (1860).

Chojecki Karol, h istorik , au to r  četných 
vzpom ínek: Parnice dzieí polskich, po- 
dróž i n iepom yšlny  sukces Polákovv 
(1789).

Chojna (Chojnan) Jan  (okolo r. 1600— 
1664), dolnolužický spisovatel. Pocházel 
z b la tské  B rjazyny  v prus. Dolní Lužici, 
kde jeho otec fará řova l.  Jako fa rá ř  ev. 
působil n a  L ub insku  a ze jm éna v Lub- 
ňově. Ačkoliv byl l i te rá rn ě  velmi činný 
a u v rs tevn íků  slavený  jako  císařský  
korunovaný  básn ík , zároveň jako bystrý  
jazykozpytec a  h istorik , nevydal tiskem  
an i jed iné práce. Z ru kop isů  se zacho
vala  jen  v kn ihovně chotěbuzského 
g y m n as ia  obsažná d. luž. m luvnice z r. 
1650, zn ám á  a  často p řep isovaná  pod 
jm énem  L inguae  vanda licae  conatus, 
z níž řed. T sch irnc r  v gym n. p rog ram u  
r. 1859 část vy tisk l ukázkou, načež l ip 
ský Lužičan H. Lótza celý rukop is  v no 
vější redakci p řepsal a daroval M atiční 
kn ihovně v B udyšíně  r. 1862. Nový opis 
poříd il H. H órn ik  a n a  zák ladě jeho po 
dal podrobný rozbor d íla  Ch. v Časop. 
Mač. Serb. n a  rok 1876. Oba tyto spisy 
jsou dnes nezvěstné. — Ch. je p rvn í luž. 
g ra m a tik á ř  a zároveň  p rvn í zákonodárce 
luž. pravopisu , ještě velm i nedokonalé 
ho a pochybeného, jenž n ám  ve svých 
dokladech zachoval m noho starobylých 
dol.-luž. slov, p ře ja tý ch  nově t. do slov 
n íku  Mukova. Ch. se p ř i  tom  projevil 
jako jazykový puris ta , poněvadž m ísto 
něm. výrazů  zaváděl výrazy  z p ř íbuz 
ných jazyků  slov., ze jm éna  z po lštiny a 
češtiny.

C hojnack! R om an (* 1880), polský h u 
dební teoretik, vydavate l varšavských  
hudeb, časopisů  Nowa m u zy k a  a Prze- 
glqd m uzyczny.

C hojnacki R om uald  {* ve Varšavě, 
t  1883 v Oděsse), polský m a líř ;  studoval 
v Římě, 1850 odjel n a  léčení k Černému 
moři, usídlil se v Oděsse, kde jsou v ta m 
n ím  ch rám u  jeho velké obrazy.

Chojnice, něm . Konitz, m. v polském  
Pom oří, těsně n a  h ran ic ích  něm eckých, 
dů ležitá  železniční stanice tra ti  B erlín— 
Královec. R. 1921: 10.400 ob. P rům ysl, s lé 
vá rn y  a zp racování vlny.

O p r a v a :  Na str. 106 čti m isto  H oni Honí.

K o n e c  d e v á t é h o  s v a z k u .


